Zagrebačka burza d.d.
Odjel uvrštenja
______________________________________________________________________

OBAVIJEST
O NAMJERI UVRŠTENJA DIONICA DRUŠTVA ATLAS NEKRETNINE D.D.
U TJDD KOTACIJU ZAGREBAČKE BURZE
Društvo ATLAS NEKRETNINE d.d. Dubrovnik, MBS 090018198, koje je nastalo
podjelom društva ATLAS turistička agencija d.d. Dubrovnik, Brsalje 17 ovime
obavještava da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu:
HANFA) na sjednici Uprave održanoj 26. listopada 2006. godine postupajući temeljem
zahtjeva društva ATLAS NEKRETNINE D.D. donijela Mišljenje Klasa: 011-01/0603/77 Ur.broj: 326-111/06-3 kojim razjašnjava društvu da za sada ne udovoljava člankom
114. st.1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira propisanim kriterijima da bi se smatralo
javnim dioničkim društvom. To stoga što je člankom 14. Pravilnika o sadržaju i obliku
financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava propisano da više od 100
dioničara ima ono društvo koje zadnjeg dana u sva 3 mjeseca određenog tromjesečja za
koje se izrađuje izvješće ima više od 100 dioničara. Kako je društvo osnovano 20. rujna
2006. godine to će se broj dioničara utvrđivati na dane 31. listopada, 30. studenog i 31.
prosinca 2006. godine. Sukladno navedenom, ukoliko bi na sve naprijed navedene
datume broj dioničara bio veći od 100 tada bi započeo teći zakonom propisani
tridesetodnevni rok za uvrštenje dionica društva ATLAS NEKRETNINE d.d, u kotaciju
javnih dioničkih društava jedne od burzi.
Ipak, uvažavajući razloge koje je društvo ATLAS NEKRETNINE d.d. navelo podupirući
svoj zahtjev da mu se omogući uvrštenje dionica u kotaciju javnih dioničkih društava
prije siječnja 2007. godine (više od 1300 dioničara već u trenutku osnivanja, želja za
transparentnim poslovanjem i otvaranje prema investitorima i široj javnosti) HANFA je
odobrila društvu ATLAS NEKRETNINE d.d. da i prije siječnja 2007. godine započne
postupak za uvrštenje svojih dionica u kotaciju javnih dioničkih društava.
Slijedom navedenog društvo ATLAS NEKRETNINE d.d. će bez odlaganja otpočeti
postupak za uvrštenje dionica društva u ovu burzovnu kotaciju i to kod Zagrebačke burze.
UPRAVA DRUŠTVA
Dubrovnik, 02. studenog 2006.

