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Zagreb, 20. rujna 2017. godine 
 
 
Predmet: Obavijest o stjecanju dionica od strane povezane osobe  
 
 
Hrvatski Telekom d.d. (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava da je 19. rujna 2017. godine primio 
obavijest od Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. o 
stjecanju dionica HT-a d.d. Ova obavijest se dostavlja budući da g. Damir Grbavac, upućena osoba na 
Općem popisu upućenih osoba Izdavatelja, član Nadzornog odbora Izdavatelja, obnaša funkciju 
predsjednika Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
d.d., te se navedeno društvo smatra s njim usko povezanom osobom u smislu čl. 464. st. 2. Zakona o 
tržištu kapitala te sukladno Uredbi (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta. 
 
 
Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. je, u ime i za račun 
Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A (u daljnjem tekstu: ROMF A), izvršilo sljedeće 
kupnje dionica:  

- Dana 15. rujna 2017. godine stečeno je 570 redovnih dionica Izdavatelja po prosječnoj cijeni od 
176,234825 kn po dionici. Dionice predstavljaju 0,0007% temeljnog kapitala Izdavatelja. 

- Dana 18. rujna 2017. godine stečeno je 570 redovnih dionica Izdavatelja po prosječnoj cijeni od 
176,240860 kn po dionici. Dionice predstavljaju 0,0007% temeljnog kapitala Izdavatelja. 

Nakon navedenih stjecanja dionica, ROMF A posjeduje ukupno 32.138 dionica Izdavatelja, koje čine 
0,0392% temeljnog kapitala Izdavatelja, kao i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini Izdavatelja. 
 
 
U prilogu ovoj Obavijesti su Predlošci za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju 
rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija, 
sukladno Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 2016/523. 
 
 
 
 
Redovna dionica:  HT-R-A (ISIN: HRHT00RA0005) 
Zagrebačka burza, službeno tržište 
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