ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb
VRIJEDNOSNICA: ATGR / ISIN:HRATGRRA0003
3ATG / ISIN: HRATGRO216A9
LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska
SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 22. travnja 2020.

-

propisana informacija

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica, prijenosu vlastitih dionica sukladno politici nagrađivanja
Atlantic Grupe te informacijama u vezi s vlastitim dionicama Društva
U skladu s Člankom 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala, Odlukom o davanju ovlasti Upravi društva za
stjecanje vlastitih dionica, te Odlukom o isključenju prava prvenstva pri stjecanju novih dionica, usvojenima na
Glavnoj skupštini Društva dana 27. lipnja 2019., Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, Zagreb (u daljnjem tekstu.
Društvo) objavljuje obavijest o stjecanju 1.000 vlastitih dionica, ukupnog nominalnog iznosa 40.000,00 kn, koje
predstavljaju 0,03% temeljnog kapitala Društva. Predmetno stjecanje izvršeno je temeljem trgovine na
Zagrebačkoj burzi, dana 20. travnja 2020., po prosječnoj cijeni od 1.195,00 kn po dionici. Prije navedenog
stjecanja Društvo je imalo 12.030 dionicu ukupnog nominalnog iznosa 481.200,00 kn, koje predstavljaju 0,36%
temeljnog kapitala Društva, dok je nakon navedenog stjecanja Društvo posjedovalo 13.030 dionica ukupnog
nominalnog iznosa 521.200,00 kn, koje predstavljaju 0,39% temeljnog kapitala Društva.
U skladu s Opcijskim programom i politikom nagrađivanja Atlantic Grupe, u svrhu realizacije nagrađivanja
svojeg managementa i zaposlenika, Društvo je dana 22. travnja 2020. na svoje zaposlenike izvršila prijenos
5.947 vlastitih dionica ukupnog nominalnog iznosa 237.880,00 kn, koje predstavljaju 0,18% temeljnog kapitala
Društva. Nakon izvršenog prijenosa Društvo posjeduje 7.083 vlastite dionice ukupnog nominalnog iznosa
283.320,00 kn koje predstavljaju 0,21% temeljnog kapitala Društva.
Uz navedeno, u skladu s Člankom 474. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo navodi da ova obavijest
sadrži podatke o broju vlastitih dionica koje Društvo drži na dan njene objave, razlog njihova stjecanja i držanja,
podatak da su iste stečene na temelju ovlasti i pod uvjetima određenima odlukama Glavne skupštine Društva.
U Društvu postoji oblik radničkog dioničarstva iniciran putem Opcijskog programa i politike nagrađivanja duštva
Atlantic Grupa d.d., u svrhu kojeg se provodi plan otkupa vlastitih dionica za 2020. na način kako je Društvo
najavilo objavom javnosti dana 9. ožujka 2020.
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