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U Rovinju, 02. ožujka 2018.

Program otkupa vlastitih dionica društva Adris grupa

Predmet:
Poštovani,

Društvo Adris grupa d.d., sa sjedištem u Rovinju (Grad Rovinj - Rovigno), Vladimira Nazora 1, OIB:
82023167977 (dalje u tekstu: „Društvo“), sukladno Zakonu o tržištu i Pravilima Zagrebačke burze d.d.,
te sukladno Odluci Glavne skupštine Društva od dana 17. lipnja 2014., kojom je Uprava Društva
ovlaštena stjecati vlastite dionice tijekom razdoblja od 5 godina, ovime obavještava o pokretanju
Programa otkupa vlastitih dionica s početkom od 05. ožujka 2018., te trajanjem do 16. lipnja 2019.
Više informacija o Programu otkupa vlastitih dionica dostupno je u prilogu ove obavijesti.
S poštovanjem,
Adris grupa d.d.
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Program otkupa vlastitih dionica društva Adris grupa u
iznosu od 300 milijuna HRK

Adris grupa d.d. sa sjedištem Rovinju, Vladimira Nazora 1, („Adris“ ili
„Društvo“) ovim putem objavljuje program za otkup vlastitih dionica
burzovne oznake ADRS (ISIN oznake: HRADRSRA0007) i ADRS2 (ISIN
oznake: HRADRSPA0009) („Program“). Adris pokreće program otkupa
vlastitih dionica s namjerom stjecanja do maksimalno 600.000 dionica
(„Dionice“) s novčanim iznosom dodijeljenim programu u iznosu od
300.000.000 HRK. Program će biti završen najkasnije do 16. lipnja 2019.
godine.
Program se provodi s ciljem da se iste ponude na prodaju i/ili za
nagrađivanja radnika i menadžmenta Društva i povezanih Društava.
Društvo planira otkupiti vlastite dionice na uređenom tržištu Zagrebačke
burze (unutar i izvan knjige ponuda). Izvršenje programa otkupa vlastitih
dionica ovisi o tržišnim uvjetima i strateškim odlukama Adris-a, te se
može promijeniti, napustiti ili na bilo koji način prilagođavati tijekom
predviđenih uvjeta njegovog trajanja.
Ovaj Program ne uređuje kupnju vlastitih dionica putem organiziranih
tender ponuda na Zagrebačkoj burzi.
OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU OTKUPA VLASTITIH DIONICA
TRAJANJE PROGRAMA

Program otkupa vlastitih dionica početi će 05. ožujka 2018., a završiti će
najkasnije 16. lipnja 2019. Adris nije obvezan niti u jednom trenutku
otkupiti vlastite dionice, nego će djelovati kao kupac ovisno o tržišnim
uvjetima.

NAJVEĆI BROJ DIONICA

600.000

NOVČANI IZNOS

300.000.000,00 HRK

MJESTO OTKUPA

Program otkupa može se izvršiti putem trgovinskog sustava Zagrebačke
burze d.d. (unutar i izvan knjige ponuda).

OTKUPNA CIJENA

U skladu s odlukom Glavne skupštine, Uprava je ovlaštena za otkup do
10% od ukupnog broja izdanih dionica. Najviša cijena po kojoj Društvo
može kupiti vlastite dionice ne smije prelaziti 10%, niti biti ispod 10%
prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog
dana trgovanja.

Adris grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska
tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122; fax: +385 (0)52 813 587 / adris@adris.hr / www.adris.hr

UKUPAN BROJ DIONICA 16.400.000
DRUŠTVA
VLASTITE DIONICE

Društvo na dan objave drži ukupno 151.332 vlastitih dionica roda ADRS
(ranije ADRS-R-A) što predstavlja 1,57% dionica tog roda i 216.172
vlastitih dionica roda ADRS2 (ranije ADRS-P-A), što predstavlja 3,18%
dionica tog roda, odnosno 2,24% temeljnog kapitala Društva.

ARANŽER PROGRAMA

INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o.
Interkapital će u ime Adris-a, biti jedini član burze koji će ponuditi cijene
za Dionice u kontekstu Programa. Nadalje, programom otkupa vlastitih
dionica upravlja Interkapital kao investicijsko društvo koje će odluke o
kupnji dionica donositi neovisno i bez ikakvog utjecaja Društva u pogledu
vremena kupnje dionica, te u skladu s člankom 4. st.2 Uredbe, između
ostalog i tijekom zatvorenih (lock-up) razdoblja. Odluke o trgovanju u
vidu vremena i izvršenja trgovačkih naloga biti će bazirano na temelju
neovisnih odluka Interkapitala.

OBJAVA

Adris će objaviti propisane informacije o transakcijama koje se odnose
na program otkupa vlastitih dionica putem internetske stranice:
www.adris.hr i na Zagrebačkoj burzi.

BILJEŠKA

Ovaj Program je odobren od strane Uprave Društva dana 02. ožujka
2018. te je Program sačinjen u skladu s odlukom Glavne skupštine
Društva od 17. lipnja 2014.
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