ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HINA
HANFA
www.autohrvatska.hr
U Zagrebu, 12. svibnja 2022. godine

PREDMET:

Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica i transakciji rukovoditelja

Poštovani,
sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala, društvo AUTO HRVATSKA dioničko društvo,
Republika
Hrvatska,
Zagreb,
Heinzelova
70,
OIB:
42523247815,
LEI:
315700Y0G3DN23J2MK46, ISIN: HRAUHRRA0009, burzovne oznake: AUHR (dalje:
Društvo), čije su dionice oznake AUHR-R-A (dalje: dionice) uvrštene na Uređeno tržište
Zagrebačke burze u segment Redovito tržište, obavještava kako je 11. svibnja 2022. godine
otpustilo 907 vlastitih dionica, što predstavlja 0,15 % temeljnog kapitala Društva, slijedom
čega, a zaključno s ovim otpuštanjem, Društvo drži 29.655 vlastitih dionica, što predstavlja
4,94 % temeljnog kapitala Društva.
Također, sukladno članku 19. Uredbe (EU) br. 596/2014, Društvo obavještava kako je
gospodin Bogdan Tihava, Zagreb, Trg Petra Preradovića 6, OIB: 57054985490, predsjednik
Upravnog odbora Društva, 11. svibnja 2022. godine stekao 667 dionica.
Prilog ovoj obavijesti je popunjen predložak za obavještavanje o transakciji osobe koje obavlja
rukovoditeljske dužnosti sukladno Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 2016/523.
S poštovanjem,
AUTO HRVATSKA d.d.

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi
(a) Ime i prezime

BOGDAN TIHAVA

2. Razlog obavješćivanja
(a) Položaj/status

Predsjednik Upravnog odbora

(b) Prvotna obavijest/Izmjena

Prvotna obavijest

3. Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, dražbovatelju ili
kontroloru dražbe
(a) Naziv

AUTO HRVATSKA dioničko društvo

(b) LEI

315700Y0G3DN23J2MK46

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu instrumenta, ii.
svaku vrstu transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem je transakcija izvršena
(a) Opis financijskog instrumenta, vrsta
instrumenta
Identifikacijska oznaka

(b) Priroda transakcije

DIONICA

AUHR-R-A
ISIN: HRAUHRRA0009
Stjecanje dionica
Stjecanje koje nije povezano s korištenjem programa
nuđenja dionica zaposlenicima od strane poslodavca niti sa
određenim primjerima navedenima u članku 19. stavku 7.
Uredbe (EU) 596/2014

c) Cijena (cijene) i volumen(i)

Cijena (cijene)
0,00 kuna

(d) Zbirne informacije
- Zbirni volumen
- Cijena

667
0,00 kuna

(e) Datum transakcije

2022-05-11

(f) Mjesto transakcije

Izvan mjesta trgovanja

Volumen(i)
667

