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Predmet: Godišnji popis objavljenih informacija društva Quaestus Nekretnine d.d. 
 
 
Poštovani, 
 
 
U skladu s člankom 364. Zakona o trţištu kapitala i smjernicom Agencije za primjenu članka 364. 
Zakona o trţištu kapitala, društvo Quaestus Nekretnine d.d. objavljuje Godišnji popis objavljenih 
informacija. 
 
 
Godišnji popis objavljenih informacija društva Quaestus Nekretnine d.d. dostupan je javnosti s 
današnjim danom putem HINA-e, na internet stranicama Zagrebačke burze i internet stranicama 
www.quaestus.hr, te u Sluţbenom registru propisanih informacija (HANFA). 



   

 
Redni 
broj 

 

Datum 
objave 

Objavljene informacije 
Mjesto na kojem je 

informacija objavljena 
Mjesto na kojem se informacija 

nalazi u svom cjelovitom sadržaju 

1. 28.04.2009. 
Objava datuma odrţavanja 
sjednice Nadzornog odbora 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

2. 30.04.2009. 
Objava tromjesečnih financijskih 

izvještaja za prvo tromjesečje  
2009. 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

3. 04.05.2009. 
Obavijest o odrţanoj sjednici 

Nadzornog odbora 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

4. 14.05.2009. 
Obavijest o kompletiranju drugog 

ulaganja u društvo PB Ţitnjak 
d.o.o. 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

5. 20.05.2009. 
Obavijest o kompletiranju trećeg 

ulaganja u društvo Hlad 
Poljoprivreda d.o.o. 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

6. 27.05.2009. 
Obavijest o odrţavanju Glavne 
skupštine društva QUAESTUS 

NEKRETNINE d.d. 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

7. 29.05.2009. 

Obavijest o Rješenju HANFA-e o 
usklaĎivanju strukture imovine 

fonda QUAESTUS NEKRETNINE 
d.d 

 Zagrebačka burza  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 http://zse.hr/  

 http://www.quaestus.hr  
 

 



   

 
 

8. 30.06.2009. 
Objava odluke Glavne skupštine 

društva QUAESTUS 
NEKRETNINE d.d 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

9. 30.07.2009. 
Objava tromjesečnih financijskih 
izvještaja za drugo tromjesečje 

2009. 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

10. 06.08.2009. 
Objava stjecanja vlasničkog udjela 

od strane Erste Plavi obvezni 
mirovinski fond 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

11. 13.08.2009. 
Obavijest o kompletiranju četvrtog 
ulaganja u društvo PB Inţenjering 

d.o.o. 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

12. 30.10.2009. 
Objava tromjesečnih financijskih 
izvještaja za treće tromjesečje 

2009. 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

13. 15.12.2009. 
Objava ulaganja u društvo G-Klasa 

d.o.o. 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

14. 01.02.2010. 
Objava tromjesečnih financijskih 
izvještaja za četvrto tromjesečje 

2009. 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

 



   

 

15. 01.02.2010. 
Objava tromjesečnih financijskih 
izvještaja za četvrto tromjesečje 

2009. 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

16. 01.03.2010. 
Objava priopćenja o zaprimanju 
obavijesti o promjeni u postotku 

glasačkih prava 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

17. 30.04.2010. 
Objava godišnjih financijskih 

izvještaja za 2009. 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

18. 30.04.2010. 
Objava tromjesečnih financijskih 

izvještaja za prvo tromjesečje 
2010. 

 

 Zagrebačka burza  

 HANFA za sluţbeni 
registar propisanih 
informacija  

 HINA OTS  

 Internet stranice 
Quaestus Nekretnine 
d.d.   

 

 http://zse.hr/  

 http://www.hanfa.hr  

 http://www.quaestus.hr  
 

 
 
 
 
Tomislav Matić 
član uprave 

 
 
 


