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I Z J A V A 
O PRIHVATU PONUDE NA KUPNJU DIONICA IZDAVATELJA SPAN D.D. 

(Mali ulagatelji) 
 
SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Koturaška 
cesta 47, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 
080192242, OIB: 19680551758 (dalje u tekstu: "Izdavatelj") objavio je Javni poziv na podnošenje izjava o prihvatu 
ponude na kupnju dionica od dana 02. rujna 2021. (dalje u tekstu: "Javni poziv"). 
 
Javni poziv odnosi se na javnu ponudu (dalje u tekstu: "Ponuda") ukupno do 578.200 vlastitih dionica Izdavatelja 
koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, koje se vode pri Središnjem klirinškom 
depozitarnom društvu d.d., Zagreb (dalje u tekstu: "SKDD") u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog 
papira SPAN-R-A i ISIN oznakom HRSPANRA0007 (dalje u tekstu: "Ponuđene dionice"). Po provedbi Ponude, 
Izdavatelj namjerava zatražiti uvrštenje svih svojih dionica, uključujući i Ponuđene dionice, odnosno ukupno 
1.960.000 redovnih dionica Izdavatelja koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, koje se 
vode pri SKDD-u u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SPAN-R-A i ISIN oznakom 
HRSPANRA0007 (dalje u tekstu: "Dionice") na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., Zagreb (dalje u tekstu: 
"Zagrebačka burza"). 
 
Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 08. srpnja 2021.godine, klasa: UP/I 976-02/21-
01/05, urbroj:326-01-60-62-21-9 Izdavatelju je odobren jedinstveni Prospekt u vezi s Ponudom Ponuđenih dionica i 
uvrštenjem Dionica na uređeno tržište (dalje u tekstu: "Prospekt").  
 
Prospekt i Javni poziv sadrže podatke o uvjetima Ponude te su dostupni na internetskoj stranici Izdavatelja 
https://www.span.eu/investitori. 
 
Izdavatelj je, osim Prospekta i Javnog poziva, objavio i druge dokumente u skladu s Prospektom i Javnim pozivom 
(uključujući, bez ograničenja, obrasce Izjava o prihvatu ponude na kupnju dionica i Pravila alokacije). Navedeni 
dokumenti također su dostupni na internetskoj stranici Izdavatelja https://www.span.eu/investitori. 
 
Agent ponude i uvrštenja je Zagrebačka banka d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Trg bana Josipa Jelačića 
10, upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080000014, 
OIB: 92963223473 ("Agent ponude i uvrštenja"). 
 
Pojmovi koji su u ovoj Izjavi o prihvatu ponude na kupnju dionica (dalje u tekstu: "Izjava o prihvatu ponude") 
navedeni velikim početnim slovom imaju jednako značenje kao i u Prospektu, osim ako iz konteksta ne proizlazi 
nešto drugo. 
 
Ova Izjava o prihvatu ponude odnosi se na Ponudu Ponuđenih dionica u drugom krugu Ponude (koja je upućena 
Malim ulagateljima). 
 
PODACI O PONUĐENIM DIONICAMA: 

Izdavatelj: SPAN d.d. 

Ukupan broj Dionica Izdavatelja (uključujući 
Ponuđene dionice): 

1.960.000 

Nominalni iznos Dionice (uključujući i Ponuđene 
dionice): 

10,00 HRK 

Oznaka Dionica (i Ponuđenih dionica): SPAN-R-A 

ISIN oznaka Dionica (i Ponuđenih dionica): HRSPANRA0007 

Ukupan broj Ponuđenih dionica 578.200 

Udio Ponuđenih dionica u temeljnom kapitalu 
Izdavatelja 

29,50% 

Raspon cijene po Ponuđenoj dionici 160,00 HRK do 175,00 HRK 

https://www.span.eu/investitori
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Najviši broj Ponuđenih dionica u drugom krugu 
Ponude: 

529.200, kao i preostale Ponuđene dionice iz prvog kruga Ponude, odnosno najviše 
do ukupno 578.200  

Najviši broj Ponuđenih dionica po Malom 
ulagatelju: 

19.600 

Početak drugog kruga Ponude: 06. rujna 2021., u 9:00 sati 

Završetak drugog kruga Ponude: 10. rujna 2021., u 17:00 sati 

Rok za uplatu Ukupne ponuđene cijene: 10. rujna 2021., u 17:00 sati 

Račun za uplatu Ukupne ponuđene cijene: HR3023600001300166393, otvoren kod Zagrebačke banke d.d. 

Objava Konačne cijene po Ponuđenoj dionici: 14. rujna 2021. 

Dostava potvrda o broju kupljenih Ponuđenih 
dionica: 

16. rujna 2021. 

 
PODACI O ULAGATELJU (MALOM ULAGATELJU): 

Ime i prezime odnosno tvrtka:  

OIB:  

LEI broj (ako je primjenjivo):  

Ulica i kućni broj:  

Poštanski broj i mjesto:  

Država:  

Državljanstvo:  

Datum rođenja/osnutka:  

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe 
Ulagatelja (ako je Ulagatelj pravna osoba): 

 

Broj telefona:  

Broj mobilnog telefona:  

Adresa elektroničke pošte:  

Broj računa u SKDD-u:  

Broj računa (IBAN) za SKDD:  

Broj računa (IBAN) za povrat sredstava:  

 
PODACI O PUNOMOĆNIKU (AKO JE PRIMJENJIVO): 

Ime i prezime:  

OIB:  

Ulica i kućni broj:  

Poštanski broj i mjesto:  

Država:  

Broj telefona:  

Broj mobilnog telefona:  

Adresa elektroničke pošte:  

 
Ovom Izjavom o prihvatu ponude naprijed navedeni Ulagatelj izričito, bezuvjetno i neopozivo izjavljuje da od 
Izdavatelja želi kupiti Ponuđene dionice uz uvjete navedene u Javnom pozivu i u ovoj Izjavi o prihvatu 
ponude. 
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UKUPNA PONUĐENA CIJENA: 
 
Ulagatelj izjavljuje i potvrđuje da je spreman, za sve Ponuđene dionice koje kupi u okviru Ponude, platiti Ukupnu 
ponuđenu cijenu od:  
 

___________________________________ HRK 
 
Ulagatelj se ovime obvezuje uplatiti Ukupnu ponuđenu cijenu najkasnije do 10. rujna 2021., do 17:00 sati. 
 
UGOVOR O PRODAJI PONUĐENIH DIONICA: 
 
Podnošenjem ove Izjave o prihvatu ponude Ulagatelj potvrđuje da će, dostavom potvrde Izdavatelja o broju kupljenih 
Ponuđenih dionica i o ukupnoj cijeni kupljenih Ponuđenih dionica (dalje u tekstu: "Potvrda o prodaji") na adresu 
elektroničke pošte Ulagatelja navedenu u ovoj Izjavi o prihvatu ponude, između Izdavatelja (kao prodavatelja) i 
Ulagatelja (kao kupca) biti sklopljen ugovor o prodaji onog broja Ponuđenih dionica koji je naveden u Potvrdi o 
prodaji i to po ukupnoj cijeni koja odgovara umnošku Konačne cijene i broja Ponuđenih dionica navedenog u Potvrdi 
o prodaji. 
 
IZJAVE ULAGATELJA: 
 
Potpisom na ovoj Izjavi o prihvatu ponude Ulagatelj izjavljuje i potvrđuje: 
(i) da je upoznat s uvjetima i sadržajem: 

(a) Prospekta; 
(b) Javnog poziva i svih drugih dokumenata Izdavatelja objavljenih na internetskoj stranici Izdavatelja 

https://www.span.eu/investitori; 
(c) Odluke o prodaji vlastitih dionica javnom ponudom; 
(d) Statutom Izdavatelja; 
te da iste u cijelosti razumije i prihvaća; 

(ii) da od Izdavatelja kupuje onaj broj Ponuđenih dionica i po ukupnoj cijeni kako je to navedeno u Potvrdi o 
prodaji; 

(iii) da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi o prihvatu ponude potpuni, istiniti i točni; 
(iv) da je suglasan da Izdavatelj može SKDD-u dati nalog za preknjižbu kupljenih Ponuđenih dionica u skladu s 

ovom Izjavom o prihvatu ponude i Potvrdom o prodaji na račun vrijednosnih papira Ulagatelja u skladu s aktima 
SKDD-a; 

(v) da je suglasan i potvrđuje da: 
(a) je Izdavatelj kao voditelj obrade, u odnosu na osobne podatke sadržane u ovoj Izjavi o prihvatu ponude, 

ovlašten iste prikupljati, obrađivati i pohranjivati u internim bazama podataka te prenositi ih trećim 
osobama, uključujući u inozemstvo, a koje osobne podatke Izdavatelj nužno mora prikupiti za svrhe 
provedbe Ponude i postupanja u skladu sa zakonskim obvezama kojima podliježe u vezi s Ponudom; 

(b) osobni podaci mogu biti proslijeđeni regulatornim ili poreznim tijelima i ostalim tijelima sudbene i izvršne 
vlasti u vezi s provedbom Ponude i radi poštivanja zakonskih obveza Izdavatelja; 

(c) iako Izdavatelj ne namjerava prenositi osobne podatke izvan granica Europskog gospodarskog prostora, 
ako se osobni podaci ipak budu iznosili izvan Europskog gospodarskog prostora, Izdavatelj će osigurati 
da: (i) se prijenos obavlja u zemlju koju je Europska komisija odobrila kao zemlju koja osigurava primjerenu 
zaštitu u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti osobni podataka), (ii) postoje 
odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s člankom 46. Opće uredbe o zaštiti podataka; ili (iii) postoji jedna 
od iznimaka za određene situacije propisane člankom 49. Opće uredbe o zaštiti podataka koje vrijede za 
prijenos osobnih podataka; 

(d) je upoznat da su informacije o obradi osobnih podataka dostupne na internetskoj stranici Izdavatelja: 
https://www.span.eu/hr/pravila-privatnosti/ te da također može zatražiti informacije o obradi osobnih 
podataka i elektroničkom poštom na adresu: dpo@span.eu; 

(e) se osobni podaci čuvaju sve dok je to potrebno radi provedbe Ponude odnosno kako bi Izdavatelj mogao 
postupiti u skladu s važećim zakonskim obvezama kojima podliježe kao voditelj obrade, a najdulje 10 
godina; 

(f) je upoznat da, kao osoba koja je predmet obrade osobnih podataka, ima pravo zatražiti pristup osobnim 
podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade kao i prava na prenosivost 

https://www.span.eu/investitori
https://www.span.eu/hr/pravila-privatnosti/
mailto:dpo@span.eu


 

4 

 

 

podataka, podnošenjem zahtjeva Izdavatelju putem elektroničke pošte na adresu: dpo@span.eu, kao i da 
ima pravo na ulaganje prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih 
podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb); 

(g) je upoznat da su svi podaci zatraženi u ovoj Izjavi o prihvatu ponude potrebni za provedbu Ponude ili 
poštivanje pravnih obveza Izdavatelja u vezi s Ponudom, kao i da se, ako osobni podaci ne budu 
dostavljeni ili ne budu dostavljeni u cijelosti, Ponuda Ponuđenih dionica ne može provesti u odnosu na 
Ulagatelja; te 

(vi) da pristaje na svaku provjeru svog identiteta od strane Izdavatelja i/ili Agenta ponude i uvrštenja te je suglasan 
sa svakom radnjom za koju Izdavatelj i/ili Agent ponude i uvrštenja smatraju da se treba poduzeti u skladu sa 
zakonima i propisima u raznim jurisdikcijama koji se odnose na sprječavanje zlouporabe tržišta, manipulacije 
tržišta, pranja novca, financiranje terorizma te pružanja financijskih i drugih usluga bilo kojim osobama ili 
pravnim osobama koji mogu biti podloženi ekonomskim i trgovinskim sankcijama, i koje radnje mogu 
uključivati, ali ne isključivo, zahtjev za dodanom provjerom podataka te nemogućnost prihvaćanja i/ili obvezu 
povrata novca primljenog tijekom ili nakon razdoblja Ponude u odnosu na ovu Izjavu o prihvatu ponude. 

 
Ulagatelj je suglasan da SKDD i Agent ponude i uvrštenja mogu razmjenjivati sve podatke sadržane u ovoj Izjavi o 
prihvatu ponude te podatke o računu vrijednosnih papira kod SKDD-a u svrhu realizacije stjecanja Ponuđenih dionica 
od strane Ulagatelja te da je gore naznačeni račun Ulagatelja otvoren na njegovo ime. Ulagatelj je suglasan da njegov 
IBAN može biti priopćen SKDD-u za potrebe namire u slučaju trgovine Ponuđenim dionicama te uplate novčanih 
iznosa koje Ulagatelj stekne temeljem kupljenih Ponuđenih dionica. Ulagatelj je suglasan da njegovu gore navedenu 
adresu SKDD može koristiti kao kontakt adresu Ulagatelja. 
 
Ulagatelj dopušta sudionicima u Ponudi korištenje njegovih osobnih podataka, uključujući i OIB, kao i njihovu 
razmjenu, isključivo u svrhu njegove identifikacije, ostvarenja i zaštite njegovih osobnih imovinskih interesa u 
poslovima vezanim za kupnju Ponuđenih dionica, kao i u cilju ispunjavanja zakonskih i drugih obveza, što može 
uključivati i prosljeđivanje podataka trećim osobama. 
 
Ni Izdavatelj niti Agent ponude i uvrštenja ne preuzimaju nikakvu odgovornost za netočnost ili neistinitost podataka 
u ovoj Izjavi o prihvatu ponude ili za bilo koju štetu ili druge posljedice koje s tim u vezi mogu nastati Ulagatelju. 
 
MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST: 
 
Za sve odnose koji mogu nastati u svezi s ovom Izjavom o prihvatu ponude i ugovorom o prodaji dionica mjerodavno 
je hrvatsko pravo. Svi sporovi koji nastanu u svezi s ovom Izjavom o prihvatu ponude i ugovorom o prodaji dionica, 
uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njihove valjanosti i pravnih učinaka, konačno će se riješiti pred stvarno 
nadležnim sudom u Zagrebu. 
 
NAPOMENE: 
(i) Izjavu o prihvatu ponude potrebno je dostaviti najkasnije do 10. rujna 2021., do 17:00 sati. Ulagatelji fizičke 

osobe Izjave o prihvatu ponuda mogu popuniti i predati isključivo na mjestima ispunjavanja i predaje Izjava o 
prihvatu ponude i unutar radnog vremena navedenog u Javnom pozivu. Ulagatelji pravne osobe Izjave o 
prihvatu ponude dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte Agenta ponude i 
uvrštenja (Institutional.Sales@unicreditgroup.zaba.hr). 

(ii) Ulagatelji fizičke osobe dužni su se prilikom dostave Izjave o prihvatu ponude identificirati valjanom 
identifikacijskom ispravom (osobna iskaznica ili putovnica). 

(iii) Ukupna ponuđena cijena uplaćuje se u korist računa broj HR3023600001300166393, otvorenog kod 
Zagrebačke banke d.d. Pravodobnom uplatom za kupljene Ponuđene dionice smatrat će se isključivo uplate 
koje unutar roka navedenog u Javnom pozivu budu zaprimljene u korist navedenog računa. Ako Ulagatelj vrši 
uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, a ne putem Zagrebačke banke d.d., treba se 
samostalno informirati kod institucije kod koje vrši uplatu o vremenu potrebnom da uplaćena sredstva budu 
zaprimljena na navedenom računu otvorenom kod Zagrebačke banke d.d. 

(iv) U slučaju da Izjavu o prihvatu ponude podnese skrbnik, u Izjavi o prihvatu ponude moraju biti navedeni sljedeći 
podaci o krajnjem Ulagatelju: ime i prezime odnosno tvrtka, prebivalište odnosno sjedište i osobni 
identifikacijski broj (OIB). U suprotnom, Izjava o prihvatu ponude smatrat će se nepotpunom. 
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(v) Osobe koje podnose Izjavu o prihvatu ponude u ime i za račun Ulagatelja temeljem punomoći moraju prilikom 
dostave Izjave o prihvatu ponude predočiti specijalnu punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika i valjanu 
identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica). 

(vi) Ova Izjava o prihvatu ponude ne može se povući osim u iznimnim slučajevima koji su navedeni u Prospektu i 
u Javnom pozivu. 

(vii) Svaka Ponuđena dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Izdavatelja te sva ostala prava identična 
pravima koje daju ostale Dionica sukladno zakonu i Statutu Izdavatelja. 

(viii) Ulagatelji postaju imateljima Ponuđenih dionica nakon što one budu upisane na njihovim računima vrijednosnih 
papira u SKDD-u, a na koje će biti preknjižene s računa vrijednosnih papira Izdavatelja. Preknjižba će se 
obaviti u skladu s aktima SKDD-a. Troškove preknjižbe kupljenih Ponuđenih dionica s računa vrijednosnih 
papira Izdavatelja na račune vrijednosnih papira Ulagatelja snosi Izdavatelj. 

(ix) Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Ulagatelja, Izdavatelj će vratiti Ulagateljima na broj računa koji je 
naveden u Izjavi o prihvatu ponude najkasnije u roku od 7 (sedam) Radnih dana nakon isteka roka za uplatu 
cijene kupljenih Ponuđenih dionica od strane Kvalificiranih ulagatelja (kako je navedeno u Javnom pozivu). 
Izdavatelj u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koji su 
Ulagatelji imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će Ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od 
uplate na račun Izdavatelja do trenutka povrata sredstava Ulagateljima. 

 

Mjesto:  

Datum:  

Ime i prezime / tvrtka Ulagatelja:  

Ime, prezime i funkcija ovlaštene 
osobe Ulagatelja (ako je Ulagatelj 
pravna osoba): 

 

Ime i prezime punomoćnika (ako je 
primjenjivo): 

 

Vlastoručni potpis Ulagatelja, 
odnosno vlastoručni potpis 
ovlaštene osobe i pečat Ulagatelja 
(ako je Ulagatelj pravna osoba), ili 
vlastoručni potpis punomoćnika 
Ulagatelja (ako je primjenjivo): 

 

Potvrda primitka Agenta ponude i 
uvrštenja: 

 

 
 


