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HT mijenja odredbe Programa kupnje vlastitih dionica
Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HTRA CZ; „Društvo“), vodeći pružatelj
telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje da je Uprava dana 16. ožujka 2020. godine donijela
odluku o izmjeni odredbi Programa otkupa vlastitih dionica pokrenutog s početkom od 3. srpnja 2017.
te trajanjem do 20. travnja 2021. godine, sukladno odluci Glavne skupštine od 21. travnja 2016. (dalje u
tekstu: „Program“)
Svrha Programa ostaje nepromijenjena, a promjenama se omogućuje efikasnije provođenje kupnje
vlastitih dionica s obzirom na relativno nizak volumen trgovanja na domaćem tržištu kapitala.
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 81.219.547 redovnih dionica bez nominalnog iznosa. Najveći
broj dionica koji se namjerava steći tijekom trajanja Programa ostaje 2.500.000, uračunavajući dionice
stečene prema Programu otkupa vlastitih dionica od 27. lipnja 2017., dok maksimalan novčani iznos
dodijeljen Programu također ostaje nepromijenjen, to jest, iznosi 500.000.000,00 kuna. Do kraja 2019.
godine ukupno je kupljeno 1.119.840 vlastitih dionica za što je Društvo izdvojilo protuvrijednost u iznosu
od 181 milijun kuna. Do kraja 2019. godine povučeno je 668.988 dionica, čime je za 0,82% povećan
udjel svake dionice u temeljnom kapitalu bez njegova smanjenja.
Sukladno odredbama izmijenjenog Programa, iz postojećeg Programa uklanjaju se ograničenja koja se
odnose na svakodnevno trgovanje (volumen i cijena), osim ograničenja određenog odlukom Glavne
skupštine po kojem najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10%, odnosno
ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.
Provedba Programa ostaje povjerena brokerskoj kući InterCapital vrijednosni papiri d.o.o. koja će
dionice HT-a nastaviti kupovati na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE) kroz knjigu ponuda, putem
blok transakcija, putem dogovorenih (OTC) transakcija ili kroz organizirane „tender“ ponude na ZSE-u,
i to neovisno i bez ikakvog utjecaja Društva u pogledu vremena kupnje dionica. Društvo planira
nastavljati s poništavanjem stečenih vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala što će povećati
udjele preostalih dionica u istom. Time će se stvoriti koristi svim dioničarima HT-a u vidu dodatnog
povrata sredstava dioničarima, pored redovite dividende i kroz poboljšanu kapitalnu strukturu Društva.
Društvo trenutno ima 577.684 stečenih vlastitih dionica.
Odredbe Programa otkupa su podložne promjenama u bilo kojem trenutku trajanja Programa.
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O Hrvatskom Telekomu
Hrvatski Telekom (HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje Poslovne
jedinice za privatne i poslovne korisnike opslužuje 0,8 milijuna korisnika u nepokretnoj mreži, 2,3
milijuna korisnika u pokretnoj mreži i 736 tisuća širokopojasnih pristupnih linija.
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