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                                                                                                    HRVATSKA AGENCIJA ZA 
NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 

Miramarska 24b 
10 000 Zagreb 

 
ZAGREBAČKA BURZA d.d. 

I.Lučića 2a 
10000 Zagreb 

 

Godišnji popis objavljenih informacija Kreditne banke Zagreb d.d. koje se odnose na 
2009. godinu 

 

U skladu s člankom 364. Zakona o tržištu kapitala i smjernicom Agencije za primjenu članka 364. Zakona o 
tržištu kapitala, Kreditna banka Zagreb d.d. objavljuje Godišnji popis objavljenih informacija. 

 

Godišnji popis objavljenih informacija Kreditne banke Zagreb d.d vezanih uz 2009. godinu dostupan je 
javnosti s današnjim danom u Službenom registru propisanih informacija HANFE, na internet stranicama 
Zagrebačke burze i internet stranicama Kreditne banke Zagreb d.d, te putem Hrvatske izvještajne novinske 
agencije.  

 

Datum objave Objavljene informacije Mjesto na kojem je 
informacija objavljena 

Mjesto na kojem se 
informacija nalazi u svom 

cjelovitom sadržaju 

09.03.2009. Kreditna banka Zagreb d.d - 
Poziv na izvanrednu Glavnu 
skupštinu 

• HANFA službeni registar 
propisanih informacija 

• Zagrebačka burza 

 

www.zse.hr 

16.04.2009.. Kreditna banka Zagreb d.d - 
Održana izvanredna Glavna 
skupština 

• HANFA službeni registar 
propisanih informacija 

• Zagrebačka burza 

 

www.zse.hr 

www.hanfa.hr 

 

17.04.2009. Povećanje temeljnog kapitala 
Kreditne banke Zagreb dd 

• HANFA službeni registar 
propisanih informacija 

• Zagrebačka burza 

 

www.zse.hr 

www.hanfa.hr 

 



 

 
  

     
                     

30.04.2009. Financijski izvještaji za 
razdoblje 1.1. do 31.3.2009. 

• HANFA službeni registar 
propisanih informacija 

• Zagrebačka burza 

 

www.zse.hr 

www.hanfa.hr 

 

05.06.2009. Kreditna banka Zagreb d.d - 
Poziv na Glavnu skupštinu 

• HANFA službeni registar 
propisanih informacija 

• Zagrebačka burza 

 

www.zse.hr 

www.hanfa.hr 

 

 

10.07.2009. Kreditna banka Zagreb d.d - 
Odluke Glavne skupštine 

• HANFA službeni registar 
propisanih informacija 

• Zagrebačka burza 

 

www.zse.hr 

www.hanfa.hr 

 

31.7.2009. Kreditna banka Zagreb d.d 
Financijski izvještaji za 
razdoblje 1.1. do 30.6.2009, 
izjava poslovodstva za 
polugodište, izjava osoba 
odgovornih za izvještaje 

• HANFA službeni registar 
propisanih informacija 

• Zagrebačka burza 

 

www.zse.hr 

www.hanfa.hr 

 

30.10.2009. Kreditna banka Zagreb d.d 
Financijski izvještaji za 
razdoblje 1.7. do 31.10.2009, 
izjava poslovodstva za III 
tromjesečje, izjava osoba 
odgovornih za izvještaje 

• HANFA službeni registar 
propisanih informacija 

• Zagrebačka burza 

 

www.zse.hr 

www.hanfa.hr 

 

31.01.2010. Kreditna banka Zagreb d.d 
Financijski izvještaji za 
razdoblje 1.10. do 31.12.2009, 
izjava poslovodstva za IV 
tromjesečje, izjava osoba 
odgovornih za izvještaje 

• HANFA službeni registar 
propisanih informacija 

• Zagrebačka burza 

• HINA 

www.zse.hr 

www.hanfa.hr 

 

26.03.2010. Kreditna banka Zagreb d.d 
– Zapisnici sa Glavne skupštine 
OU 214-09 i OU 411-09 

• HANFA službeni registar 
propisanih informacija 

 

 

30.04.2010. Revidirani financijski izvještaji 
za 2009. godinu – GFI KI, 
Godišnje revidirano izvješće, 
Godišnje izvješće poslovodstva 

• HANFA službeni registar 
propisanih informacija 

• Zagrebačka burza 

• HINA 

• Internet stranice  
Kreditna banka 
Zagreb d.d  

www.zse.hr 

www.hanfa.hr 

www.kbz.hr 

 

30.04.2010 Financijski izvještaji za 
razdoblje 1.1. do 31.3.2010.- 
TFI KI, izjava poslovodstva za 
I tromjesečje, izjava osoba 

• HANFA službeni registar 
propisanih informacija 

www.zse.hr 

www.hanfa.hr 



 

 
  

     
                     

odgovornih za sastavljanje 
izvješća 

• Zagrebačka burza 

• HINA 

• Internet stranice  
Kreditna banka 
Zagreb d.d 

www.kbz.hr 

 

 

Zagreb, 30. travnja 2010. 

 

Kreditna banka Zagreb d.d. 

Direktor Odjela financija 

i računovodstva 

Nataša Jakić 

 

 

 

 


