
Objava prospekta, dopune prospekta, konačnih uvjeta prospekta i oglašavanje 
(promidžba) u vezi s ponudom ili uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište 
 
Objava odobrenog prospekta, objava obavijesti o načinu na koji je objavljen prospekt kao i 
distribucija oglasa u vezi s ponudom ili uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište, 
propisani su odredbama članaka 434. do 438. Zakona o tržištu kapitala odnosno odredbama 
Delegirane uredbe (EU) br. 2016/301. 
 
Izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište obvezan je objaviti 
i obavijest o načinu na koji je prospekt u vezi s javnom ponudom vrijednosnih papira objavljen 
te gdje ga i na koji način ulagatelji mogu pribaviti, i to na način i u roku propisanom člankom 
9. stavcima 1. i 2. Delegirane uredbe (EU) br. 2016/301. Dakle, obveza objavljivanja obavijesti 
o načinu na koji je objavljen prospekt, postoji samo u odnosu na objavu prospekta u vezi s 
izdanjem/ponudom. 
 
U slučaju da u razdoblju od odobrenja prospekta, pa do isteka roka za prihvat ponude ili do 
početka trgovanja na uređenom tržištu, što god od toga se dogodi kasnije, nastane novi bitni 
čimbenik ili se utvrdi postojanje značajne greške ili netočnosti glede informacija sadržanih u 
prospektu koje mogu utjecati na procjenu vrijednosnih papira, izdavatelj, ponuditelj ili 
podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište, obvezan je dopuniti prospekt novim, 
točnim i potpunim informacijama u formi dopune prospekta. Prije objave dopune prospekta, 
izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište, obvezan je bez 
odgode, podnijeti Agenciji zahtjev za odobrenje dopune prospekta. Hanfa će rješenjem odlučiti 
o zahtjevu za odobrenje dopune prospekta u roku od sedam radnih dana od zaprimanja 
urednog zahtjeva. Delegiranom uredbom (EU) br. 382/2014 definirani su slučajevi u kojima je 
zbog određenog značajnog novog čimbenika, značajne pogreške ili netočnosti u pogledu 
informacija iz prospekta potrebno objaviti dopunu prospekta. 
 
Konačni uvjeti osnovnog prospekta objavljuju se sukladno članku 7. Delegirane uredbe (EU) 
br. 2016/301. 
 
Bilo kakav oblik promidžbe u vezi s ponudom vrijednosnih papira javnosti ili s uvrštenjem 
vrijednosnih papira na uređeno tržište mora biti u skladu s odredbama Zakona o tržištu 
kapitala kao i s odredbama Delegirane uredbe (EU) br. 2016/301. 
 
Promidžba kao takva mora biti prepoznatljiva, a informacije koje sadrži ne smiju biti netočne 
te ne smiju dovoditi ulagatelje u zabludu. Sve informacije u promidžbi moraju biti u skladu s 
informacijama u prospektu, ako je već objavljen odnosno s informacijama koje trebaju biti u 
prospektu koji će se tek objaviti. 
 
Kada se, u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala, ne primjenjuje obveza objave 
prospekta, izdavatelj ili ponuditelj vrijednosnih papira obvezan je svim kvalificiranim 
ulagateljima odnosno posebnim skupinama ulagatelja kojima je ponuda upućena razotkriti sve 
bitne informacije u vezi s ponudom koje je razotkrio nekima od njih, uključujući informacije 
otkrivene tijekom sastanaka vezanim uz ponudu vrijednosnih papira. 


