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Predmet:

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

Poštovani,
Društvo Adris grupa d.d., sa sjedištem u Rovinju (Grad Rovinj - Rovigno), Vladimira Nazora 1, OIB:
82023167977 (dalje u tekstu: „Društvo“), sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke
burze d.d., te sukladno Odluci Glavne skupštine Društva od dana 17. lipnja 2014., kojom je Uprava
Društva ovlaštena stjecati vlastite dionice tijekom razdoblja od 5 godina i objavljenom pozivu za
podnošenje ponuda za prodaju dionica Društva dana 16. siječnja 2018., ovime izvješćuje da je dana 22.
siječnja 2018. provedena kupnja 190.000 vlastitih dionica roda ADRS2 (ADRS-P-A) koje čine 2,80%
dionica tog roda, odnosno 1,15% ukupnog temeljnog kapitala Društva.
Društvo je do predmetnog stjecanja držalo 26.192 vlastitih dionica roda ADRS2 (ADRS-P-A), što
predstavlja 0,38% dionica tog roda, odnosno 0,16% ukupnog temeljnog kapitala Društva, tako da s
ovim stjecanjem Društvo drži ukupno 216.192 vlastitih dionica oznake ADRS2 (ADRS-P-A) koje čine
3,18% dionica tog roda, odnosno 1,31% ukupnog temeljnog kapitala Društva.
Iako nisu predmet ovog stjecanja, napominjemo kako Društvo od ranije drži ukupno 151.398 vlastitih
dionica roda ADRS (ADRS-R-A), što predstavlja 1,57% dionica tog roda, odnosno 0,92% ukupnog
temeljnog kapitala Društva, tako da s ovim stjecanjem vlastitih dionica oznake ADRS2 (ADRS-P-A),
Društvo ukupno drži 367.590 vlastitih dionica koje čine 2,24 % ukupnog temeljnog kapitala Društva.

S poštovanjem,
Adris grupa d.d.
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PROVEDEN PROGRAM OTKUPA VLASTITIH DIONICA
ADRIS GRUPE d.d.

REZULTATI PROGRAMA OTKUPA VLASTIH DIONICA
IZDAVATELJA ADRIS GRUPA d.d.
Investicijsko društvo INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova 1, 10000 Zagreb, objavljuje
kako je dana 22. siječnja 2018. provedena kupnja dionica ADRIS GRUPA d.d. sukladno Pozivu za
podnošenje ponuda za prodaju redovnih i povlaštenih dionica izdavatelja ADRIS GRUPA d.d. od dana
16. siječnja 2018. godine.
Ukupno je otkupljeno:
•

ADRS2

190.000 dionica po jedinstvenoj cijeni od 440,00 HRK
U Zagrebu, 22. siječnja 2018. godine

