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Predmet:

Obavijest o odobrenju Dopune br. 1 Prospekta od 26. travnja 2017. godine
društva Arena Hospitality Group d.d.

Dana 12. svibnja 2017. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
donijela je rješenje, Klasa: UP/I 976-02/17-01/03, Urbroj: 326-01-770-772-17-5, kojim se
odobrava Dopuna br. 1 Prospekta od 26. travnja 2017. godine izdanja javnom ponudom i
uvrštenja do 2.000.000 Novih dionica te uvrštenja 1.091.250 Dionica za uvrštenje društva Arena
Hospitality Group d.d. (Izdavatelj), koja Dopuna br. 1 je datirana 11. svibnja 2017. godine
(Dopuna Prospekta).
Dopuna Prospekta dopunjuje prospekt Izdavatelja od 26. travnja 2017. godine (Prospekt),
odobren od strane HANFA-e dana 28. travnja 2017. godine. Pripremljena je u svrhu informiranja
potencijalnih Ulagatelja o novim značajnim činjenicama koje su proizašle iz skraćenih
konsolidiranih financijskih međuizvješća na dan i za tromjesečno međurazdoblje koje je završilo
31. ožujka 2017. godine, zajedno s bilješkama, koja su pripremljena u skladu s Međunarodnim
računovodstvenim standardom 34, „Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine”, a
koja je Izdavatelj izradio na osnovi konsolidiranog financijskog međuizvješća za prvo
tromjesečje 2017. godine koje je objavljeno na internetskoj stranici Zagrebačke burze (ZSE)
nakon što je Prospekt odobren od strane HANFA-e dana 28. travnja 2017. godine.
Prospekt, kako je dopunjen Dopunom Prospekta, odnosi se na:
1. uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze 1.091.250 redovnih dionica Izdavatelja
koje glase na ime u nominalnom iznosu od 20,00 kn svaka, koje se vode pri Središnjem
klirinškom depozitarnom društvu d.d. (SKDD) u nematerijaliziranom obliku, za koje se
očekuje da će nakon uvrštenja na Službeno tržište imati ISIN oznaku HRARNTRA0004
i oznaku vrijednosnog papira ARNT-R-A (Dionice za uvrštenje); i
2. javnu ponudu i uvrštenje od najmanje 1.000.000 do najviše 2.000.000 redovnih dionica
Izdavatelja koje glase na ime u nominalnom iznosu od 20,00 kn svaka, za koje se
očekuje da će nakon uvrštenja na Službeno tržište imati ISIN oznaku HRARNTRA0004
i oznaku vrijednosnog papira ARNT-R-A ili bilo koju drugu ISIN oznaku i oznaku
vrijednosnog papira koje odredi SKDD (Nove dionice).

Prilog:

Rješenje HANFA-e, Klasa: UP/I 976-02/17-01/03, Urbroj: 326-01-770-772-17-5, od
12. svibnja 2017. godine, kojim se odobrava Dopuna Prospekta Izdavatelja nalazi se
u privitku ove obavijesti.
Arena Hospitality Group d.d.

