REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA BURZA d.d.
ZAGREB
Klasa: UP/I-451-01/16-01/125
Urbroj: 536-16-2
Zagreb, 13. rujan 2016. g.

Na temelju članka 330. st. 2. i čl. 331. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13,
18/15 i 110/15), članka 260. st. 1. t. 2. te članka 132. st. 1. t. 3. i st. 2. Pravila Burze i članka 48. i 49. t. 1.
Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), u postupku obustave trgovanja i prestanka uvrštenja
strukturiranih proizvoda izdavatelja Erste Group Bank AG sa sjedištem u Beču, Am Belvedere 1,
Republika Austrija, na Redovito tržište, po službenoj dužnosti, Uprava Zagrebačke burze d.d. sa
sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22 (u daljem tekstu: Burza) donijela je dana 13. rujna 2016. godine
sljedeće:

RJEŠENJE

1. Dana 14. rujna 2016. godine obustavlja se trgovanje sljedećim strukturiranim proizvodom: Turbos Emini S&P 500 long, oznake: EGB-S-LSPF, ISIN: AT0000A1G7J3, izdavatelja Erste Group Bank AG sa
sjedištem u Beču, Am Belvedere 1, Republika Austrija.
2. Zadnji dan trgovanja financijskim instrumentom iz točke 1. ovog Rješenje je 13. rujan 2016. godine.
3. Prestanak uvrštenja financijskog instrumenta iz točke 1. ovog Rješenja provest će se na dan dospijeća
16. rujna 2016. godine.
4. Ovo Rješenje objavit će se na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

Obrazloženje
Strukturirani proizvod: Turbos E-mini S&P 500 long, oznake: EGB-S-LSPF, ISIN: AT0000A1G7J3 (u daljem
tekstu: Strukturirani proizvod), izdavatelja Erste Group Bank AG sa sjedištem u Beču, Am Belvedere 1,
Republika Austrija (u daljem tekstu: Izdavatelj), uvršten je na Redovito tržište.
Izdavatelj je kao datum dospijeća Strukturiranog proizvoda odredio 16. rujan 2016. godine.
S obzirom da je rok namire za transakcije sklopljene na Burzi T+2 radna dana, zadnji dan trgovanja na
Burzi za koji je moguća namira transakcija Strukturiranim proizvodom je 13. rujna 2016. godine.

Članak 260. st. 1. t. 2. Pravila Burze određuje da će Burza privremeno obustaviti trgovinu pojedinim
financijskim instrumentom ako je to potrebno radi provođenja određene promjene u vezi s financijskim
instrumentom koju provodi središnji depozitorij odnosno središnji registar i/ili sustav poravnanja i/ili
namire.
Članak 132. st. 1. t. 3. Pravila Burze propisuje da uvrštenje može prestati dospijećem ili prijevremenim
iskupom financijskog instrumenta.
Članak 132. st. 2. Pravila Burze propisuje da se zadnji dan trgovanja financijskim instrumentom određuje
odlukom Burze.
Članak 330. st. 2. Zakona o tržištu kapitala propisuje da je Burza dužna donijeti odluku o privremenoj
obustavi trgovanja ili isključenju iz trgovanja financijskog instrumenta, kada to zahtijeva zaštita
ulagatelja ili taj financijski instrument više ne udovoljava pravilima Burze.
Članak 331. st. 1. Zakona o tržištu kapitala propisuje da se na odlučivanje Burze o privremenoj obustavi
ili isključenju iz trgovanja s uređenog tržišta financijskog instrumenta na odgovarajući način primjenjuju
odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 48. Zakona o općem upravnom postupku propisuje da se upravna stvar može riješiti neposredno,
a članak 49. t. 1. da službena osoba može neposredno riješiti upravnu stvar ako se pravo stanje stvari
može utvrditi na temelju službenih podataka kojima raspolažu javnopravna tijela.
S obzirom na sve prethodno navedeno, Burza je odlučila kao u izreci ovog Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Ivana Gažić
Predsjednica Uprave

Dostaviti:
1. Izdavatelj
2. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb, Miramarska 24b
3. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a
4. Odjel tržišta, ovdje

