REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA BURZA d.d.
ZAGREB

Klasa: UP/I-451-01/12-01/10
Urbroj: 536-12-3
Zagreb, 06. prosinac 2012.

Na temelju čl. 314. i 315. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08 i 74/09) te čl. 41. st. 1., čl. 48. i 50. st.
1. t. 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te čl. 99-108. i čl. 115. Pravila Zagrebačke burze,
u postupku uvrštenja obveznica društva HP – Hrvatska pošta d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 13,
u Službeno tržište, na zahtjev društva, Uprava Zagrebačke burze d.d sa sjedištem u Zagrebu, Ivana
Lučića 2a/22 (u daljem tekstu: Burza) donijela je dana 06. prosinca 2012. godine sljedeće
RJEŠENJE
1. Odobrava se uvrštenje obveznica u Službeno tržište društva HP – Hrvatska pošta d.d. sa sjedištem u
Zagrebu, Jurišićeva 13, oznake: HP-O-155A, ISIN:HRHP00O155A5.
2. Uvrštenje obveznica HP-O-155A u Službeno tržište Zagrebačke burze provest će se dana 07.prosinca
2012. godine.
3. Prvi dan trgovanja obveznicama navedenim u točki 1. je 07.prosinac 2012. godine.
4. Ovo rješenje objavit će se na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d.

Obrazloženje
Dana 30. studenog 2012. godine društvo HP-Hrvatska pošta d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 13,
podnijelo je zahtjev za uvrštenje obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze (dalje u tekstu: zahtjev).
U provedenom postupku izvršen je uvid u Zahtjev i sve priložene isprave.
U składu s člancima 99. do 105. Pravila Burze u postupku je utvrđeno je da je Zahtjev podnijela ovlaštena
osoba, da su zahtjevu priložene sve propisane isprave i da se Zahtjev smatra urednim.
Iz priloženih isprava utvrđeno je da financijski instrument ispunjava uvjete za uvrštenje u Službeno
tržište propisane člankom 107.-108. i 115. Pravila Burze u vezi s člankom 313. Zakona o tržištu kapitala.
Odredbom članka 48. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da se upravna stvar može
riješiti neposredno, a člankom 50. st. 1. t. 1. da službena osoba može neposredno riješiti upravnu stvar
kad je stranka u svojem zahtjevu navela sve činjenice ili podnijela potrebne dokaze na temelju kojih se
može utvrditi pravo stanje stvari ili ako se to stanje može utvrditi na temelju općepoznatih činjenica ili
službenih podataka kojima raspolaže javnopravno tijelo.

S obzirom na sve prethodno navedeno, utvrđeno je da se predmetnim financijskim instrumentom može
trgovati fer, uredno i djelotvorno, te je odlučeno 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

Tomislav Gračan
Član Uprave

Dostaviti:
1. HP – Hrvatska pošta d.d. Zagreb, Jurišićeva 13
2. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb, Miramarska 24b
3. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a
4. Odjel tržišta, ovdje
5. Knjiga odluka uprave, ovdje

