Zagreb, 28. lipnja 2017.

Hrvatski Telekom
HT pokreće Program otkupa vlastitih dionica
Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HTRA CZ; „Društvo“), vodeći pružatelj
telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje da je Uprava donijela odluku o pokretanju Programa
otkupa vlastitih dionica s početkom od 3. srpnja 2017. te trajanjem do 20. travnja 2021. godine,
sukladno odluci Glavne skupštine od 21. travnja 2016.
Društvo trenutno ima ukupno 81.888.535 izdanih redovnih dionica bez nominalnog iznosa, od čega je
2.966 vlastitih dionica. Prema Programu najveći broj dionica koji se namjerava steći tijekom trajanja
Programa jest 2.500.000, dok je najviši novčani iznos dodijeljen Programu 500.000.000,00 kuna.
Vlastite dionice će se kupovati uz sljedeće uvjete:
- dnevni volumen kupnje dionica neće prelaziti 25% prosječnog dnevnog volumena trgovanja
HT dionicama ostvarenog tijekom zadnjih 20 trgovinskih dana na Zagrebačkoj burzi
- 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
- cijena po kojoj će dionice biti kupovane u okviru provedbe Programa neće biti veća od
najveće cijene po kojoj su dionice kupljene u zadnjoj neovisnoj transakciji i cijene najviše
trenutne neovisne ponude na Zagrebačkoj burzi d.d.
Vlastite dionice stečene Programom biti ce povučene bez smanjenja temeljnog kapitala što će
povećati udjele preostalih dionica u istom. Time ce se stvoriti koristi svim dioničarima HT-a u vidu
dodatnog povrata sredstava dioničarima, pored redovite dividende i kroz poboljšanu kapitalnu
strukturu Društva.
Društvo planira poništiti stečene vlastite dionice krajem svake poslovne godine.
Provedba Programa je povjerena brokerskoj kući InterCapital vrijednosni papiri d.o.o. koja će dionice
HT-a kupovati na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE) kroz knjigu ponuda, i to neovisno i bez
ikakvog utjecaja Društva u pogledu vremena kupnje dionica. Program još predviđa kupovinu i putem
blok transakcija, putem dogovorenih (OTC) transakcija ili kroz organizirane „tender“ ponude na ZSE-u.
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 1,0 milijun linija u nepokretnoj mreži, 2,2 milijuna
pretplatnika u pokretnoj mreži i 763.000 širokopojasnih priključaka.
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