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Predmet: Obavijest o održanim sjednicama Uprave i Nadzornog odbora – Program otkupa 
vlastitih dionica 

- Objava povlaštene informacije 

 

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Arena Hospitality Group 

d.d. sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199 (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje 

da su dana 14. rujna 2022. godine održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora na kojima je usvojen 

Program otkupa vlastitih dionica koji se nalazi u privitku ove obavijesti.  

 

Arena Hospitality Group d.d.  



 

 

 

PROGRAM OTKUPA DO 100.000 VLASTITIH DIONICA DRUŠTVA ARENA HOSPITALITY GROUP 
D.D. 

 

Uprava Arena Hospitality Group d.d. sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, („Društvo“), po dobivenom 

odobrenju Nadzornog odbora i u skladu s odlukom Glavne skupštine Društva o davanju ovlasti Upravi 

Društva za stjecanje vlastitih dionica od 31. svibnja 2022. godine (“Odluka Glavne Skupštine”), odlučila 

je pokrenuti Program za otkup vlastitih dionica s namjerom stjecanja do maksimalno 100.000 dionica 

oznake ARNT („Dionice“) (“Program”).  

Program će biti pokrenut 15. rujna 2022. godine.  

Program će trajati do 15. rujna 2024. godine. Program je nastavak strategije Uprave za stvaranjem 

dodane vrijednosti za svoje dioničare i usmjeren je, između ostalog, na daljnje poboljšanje likvidnosti 

dionica Društva. 

U skladu s Odlukom Glavne skupštine, koja je stupila na snagu 1. rujna 2022., ovaj Program provodi 

se s ciljem raspolaganja Dionicama u okviru programa nagrađivanja zaposlenika i/ili drugih programa 

raspolaganja vlastitim dionicama koje usvaja Uprava Društva uz prethodno odobrenje Nadzornog 

odbora. 

Društvo planira otkupiti Dionice na uređenom tržištu Zagrebačke burze i izvan tog uređenog tržišta. 

Izvršenje Programa ovisit će o tržišnim uvjetima i strateškim odlukama Društva, te se može promijeniti 

u bilo kojem trenutku tijekom njegovog predviđenog trajanja. Ovaj Program ne uređuje kupnju vlastitih 

dionica putem organiziranih tender ponuda na Zagrebačkoj burzi. 

 

 

TRAJANJE 

PROGRAMA 

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU OTKUPA VLASTITIH DIONICA 

Program će se započeti provoditi 15. rujna 2022. i trajat će do 15. rujna 2024. 

Društvo nije obvezno ni u jednom trenutku otkupiti Dionice, nego će djelovati 

kao kupac ovisno o tržišnim uvjetima. 

BROJ DIONICA do 100 000 Dionica 

IZNOS  do 30 milijuna HRK 

MJESTO OTKUPA Program se može izvršiti putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze d.d. 

(unutar i izvan knjige ponuda). 

OTKUPNA 

CIJENA 

U skladu s odlukama o odobrenju Programa, najviša cijena po kojoj Društvo 

može kupiti Dionice ne smije prelaziti 10%, ni biti ispod 10% prosječne tržišne 

cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja. 

UKUPAN BROJ 

DIONICA 

DRUŠTVA 

5.128.721 



 

 

VLASTITE 

DIONICE 

Društvo na dan usvajanja Programa drži ukupno 45.169 vlastitih dionica 

oznake ARNT (prije ARNT-R-A), što predstavlja 0,88% temeljnog kapitala 

Društva. 

IZVRŠITELJ 

PROGRAMA 

Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. 

Društvo je, u svrhu izvršavanja Programa, angažiralo Interkapital vrijednosni 

papiri d.o.o. (“Interkapital”), regulirano investicijsko društvo, koje će kupovati 

Dionice na Zagrebačkoj burzi (unutar i izvan knjige ponuda). Nadalje, 

Interkapital će upravljati Programom kao investicijsko društvo neovisno i bez 

ikakvog utjecaja Društva u pogledu vremena kupnje Dionica, čime se 

osiguravaju primjereni i učinkoviti postupci i mehanizmi za donošenje 

neovisnih odluka o stjecanju Dionica u smislu članka 9. st. 1. Uredbe o 

zlouporabi tržišta.  

OBJAVA Društvo će objaviti propisane informacije o transakcijama koje se odnose na 

Program putem svoje internetske stranice (www.arenahospitalitygroup.com), 

na Zagrebačkoj burzi i na ostale propisane načine. 

BILJEŠKA Ovaj Program usvojen je 14. rujna 2022. godine od strane Uprave Društva, po 

dobivenom odobrenju Nadzornog odbora, i u skladu s odlukom Glavne 

skupštine Društva o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih 

dionica od 31. svibnja 2022. godine.  

 


