Zagreb, 7. travnja 2014.

T-Hrvatski Telekom
Agencija ocijenila koncentraciju sa društvom Optima Telekom uvjetno
dopuštenom; slijede daljnje aktivnosti do konačnog stjecanja kontrole
T-Hrvatski Telekom (Reuters: THTC.L, HT.ZA; Bloomberg: THTC LI, HTRA CZ), vodeći pružatelj
telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje da je zaprimio rješenje Agencije za zaštitu tržišnog
natjecanja („Agencija“ ili„AZTN“) kojim se koncentracija s Optima Telekomom („Optima“ ili „OT“),
temeljena na prijedlogu financijskog i operativnog restrukturiranja društva Optima u okviru
postupka predstečajne nagodbe, ocjenjuje uvjetno dopuštenom, uz prihvaćanje mjera za uklanjanjem
negativnih utjecaja koncentracije.
T-HT je podnio zahtjev za odobrenje koncentracije s OT-om AZTN-u 28. lipnja 2013. godine. Zahtjev za
odobrenje koncentracije temeljio se na prijedlogu financijskog i operativnog restrukturiranja OT-a u
okviru postupka predstečajne nagodbe OT-a. Prijedlog financijskog i operativnog restrukturiranja
predviđa da, pored ostalih vjerovnika, dva najveća vjerovnika OT-a, Zagrebačka banka d.d. i T-HT
izvrše konverziju svojih potraživanja u temeljni kapital OT-a. Nastavno na taj plan, Zagrebačka banka
d.d. i T-HT sklopili su ugovor kojim uređuju svoje odnose u OT-u nakon provedbe predstečajne
nagodbe na način da Zagrebačka banka d.d., kao najveći pojedinačni dioničar OT-a prenosi
upravljačka prava iz svojih dionica na T-HT, koji je drugi najveći pojedinačni dioničar OT-a, što će T-HTu omogućiti upravljanje i kontrolu nad OT-om.
AZTN je odredio niz mjera koje definiraju pravila ponašanja T-HT-a u upravljanju OT-om. Trajanje
koncentracije T-HT-a i OT-a ograničeno je na razdoblje od četiri godine počevši od HT-ovog stjecanja
kontrole nad OT-om. S danom isteka treće godine trajanja koncentracije, T- HT će započeti s
postupkom prodaje svih svojih dionica OT-a, pri čemu će imati pravo prodaje i dionica OT-a koje drži
Zagrebačka banka d.d. Nakon isteka četverogodišnjeg trajanja koncentracije ugovor između
Zagrebačke banke d.d. i T-HT-a prestaje, a time i kontrola T-HT-a nad Optimom. T-HT će istekom
koncentracije upravljačka prava iz svojih dionica OT-a prenijeti na Zagrebačku banku d.d. ili treću
osobu koja nije povezana s HT-om, te ovlastiti Zagrebačku banku za prodaju svih T-HT-ovih dionica OTa.
Današnjim rješenjem AZTN-a postupak preuzimanja upravljanja i kontrole nad OT-om od strane T-HT-a
još nije završen. U tom postupku još predstoji sklapanje i potvrđivanje predstečajne nagodbe pred
nadležnim Trgovačkim sudom u Zagrebu. Također, glavna skupština OT-a treba donijeti odluku o
izdavanju novih dionica i druge odluke u skladu s uvjetima predstečajne nagodbe.
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O T-Hrvatskom Telekomu (Reuters: THTC.L, HT.ZA; Bloomberg: THTC LI, HTRA CZ)
T-Hrvatski Telekom (T-HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje
poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike opslužuje više od 1,2 milijuna linija u nepokretnoj
mreži, 2,3 milijuna pretplatnika u pokretnoj mreži i 628.000 širokopojasnih pristupnih linija.
Od prve javne ponude dionica u listopadu 2007. na Zagrebačkoj se burzi trguje dionicama T-HT-a, dok
se na Londonskoj burzi trguje globalnim potvrdama depozitara. CMobil B.V. (društvo u stopostotnom
vlasništvu Deutsche Telekom Grupe) posjeduje 51% dionica T-HT-a, Fond hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji posjeduje 7% dionica, a Centar za restrukturiranje i
prodaju 3,5% dionica. Preostali dio dionica u slobodnom opticaju u rukama je privatnih i
institucionalnih ulagatelja.
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