SPAN d.d.
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Oznaka vrijednosnog papira: SPAN-R-A
ISIN: HRSPANRA0007
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Zagreb, 02. rujna 2021.
JAVNI POZIV
na podnošenje izjava o prihvatu ponude na kupnju dionica
društva SPAN d.d.
(OGLAS)
Ovaj Javni poziv na podnošenje izjava o prihvatu ponude na kupnju dionica (dalje u tekstu: "Javni
poziv") odnosi se na javnu ponudu (dalje u tekstu: "Ponuda") vlastitih dionica izdavatelja SPAN dioničko
društvo za projektiranje informacijskih sustava, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Koturaška cesta
47, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS):
080192242, OIB: 19680551758 (dalje u tekstu: "Izdavatelj"), koje dionice glase na ime, pojedinačnog
nominalnog iznosa od 10,00 HRK, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d.,
Zagreb (dalje u tekstu: "SKDD") u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SPANR-A i ISIN oznakom HRSPANRA0007 (dalje u tekstu: "Ponuđene dionice").
Glavna skupština Izdavatelja donijela je dana 24. svibnja 2021. Odluku o uvrštenju svih dionica
Izdavatelja, uključujući i Ponuđene dionice, odnosno ukupno 1.960.000 redovnih dionica Izdavatelja
koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, koje se vode pri SKDD-u u
nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SPAN-R-A i ISIN oznakom
HRSPANRA0007 (dalje u tekstu: "Dionice") na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., Zagreb (dalje u
tekstu: "Zagrebačka burza").
Dodatno, Uprava Izdavatelja donijela je dana 27. svibnja 2021. Odluku o prodaji Ponuđenih dionica
javnom ponudom i o uvrštenju Dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze (dalje u tekstu: "Odluka
o prodaji vlastitih dionica javnom ponudom") kojom je određeno da će Izdavatelj provesti Ponudu
radi prodaje svih 578.200 Ponuđenih dionica.
Sukladno Odluci o prodaji vlastitih dionica javnom ponudom Ponuđene dionice na prodaju nudi
Izdavatelj i to u dva kruga koja će započeti, trajati i završiti istovremeno. U Ponudi je na prodaju
ponuđeno svih 578.200 Ponuđenih dionica.
Svaka Ponuđena dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Izdavatelja te sva ostala prava
identična pravima koje daju ostale Dionice Izdavatelja u skladu sa zakonom i Statutom Izdavatelja.
Agent ponude i uvrštenja je Zagrebačka banka d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Trg bana
Josipa Jelačića 10, upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta
upisa (MBS): 080000014, OIB: 92963223473 ("Agent ponude i uvrštenja").
U prvom krugu Ponude Ponuđene dionice ponuđene su na prodaju isključivo fizičkim osobama koje na
dan objave ovog Javnog poziva imaju status radnika bilo kojeg od sljedećih trgovačkih društava:
(i)
Izdavatelja; ili
(ii)
BONSAI d.o.o. za dizajn i implementaciju inteligentnih informacijskih sustava, sa sjedištem u
Zagrebu (Grad Zagreb), Koturaška cesta 47, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u
Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081100130, OIB: 81255473305 ("Bonsai";
ili
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(iii)

INFOCUMULUS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, upisanog u Sudski registar
Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080737093, OIB:
87935795309 ("Infocumulus");

(dalje u tekstu skupno: "Radnici" odnosno svatko od njih pojedinačno: "Radnik"), uz uvjete navedene
u ovom Javnom pozivu.
U drugom krugu Ponude Ponuđene dionice ponuđene su na prodaju svim ostalim ulagateljima, odnosno
svim fizičkim i pravnim osobama (uključujući Radnike), koje:
(i)
su profesionalni ulagatelji u skladu s člankom 101. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br.
65/2018, 17/2020; 83/2021 "Zakon o tržištu kapitala") ili se tretiraju kao profesionalni ulagatelji
na zahtjev u skladu s člankom 103. Zakona o tržištu kapitala ili su kvalificirani nalogodavatelji u
smislu članka 116. Zakona o tržištu kapitala, osim ako su takve osobe zatražile da ih se tretira
kao male ulagatelje (dalje u tekstu skupno: "Kvalificirani ulagatelji" odnosno svaki pojedinačno:
"Kvalificirani ulagatelj");
(ii)
ne ispunjavaju kriterije za profesionalne ulagatelje u skladu s člankom 100. stavak 3. Zakona o
tržištu kapitala (dalje u tekstu skupno: "Mali ulagatelji" odnosno svaki pojedinačno: "Mali
ulagatelj")
uz uvjete navedene u ovom Javnom pozivu.
U ovom Javnom pozivu Radnici, Mali ulagatelji i Kvalificirani ulagatelji nazivaju se skupno "Ulagatelji"
odnosno svatko od njih pojedinačno: "Ulagatelj".
U ovom Javnom pozivu pojam "Radni dan" označava bilo koji dan osim subote, nedjelje i državnog ili
vjerskog blagdana ili bilo kojeg drugog dana koji je zakonom određen kao neradni dan u Republici
Hrvatskoj.
PROSPEKT
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: "HANFA") je Rješenjem od dana 08.
srpnja 2021., klasa: UP/I 976-02/21-01/05, urbroj: 326-01-60-62-21-9, Izdavatelju odobrila jedinstveni
Prospekt u vezi s Ponudom Ponuđenih dionica i uvrštenjem Dionica na uređeno tržište (dalje u tekstu:
"Prospekt").
Prospekt je dana 09. srpnja 2021. objavljen na internetskoj stranici Izdavatelja:
https://www.span.eu/en/media/prospekt/
Odobrenje Prospekta ne bi trebalo smatrati odobrenjem Dionica ponuđenih ili uvrštenih za trgovanje na
uređenom tržištu. Potencijalnim Ulagateljima preporučuje se da pročitaju Prospekt prije donošenja
odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o
ulaganju u Dionice.
Izdavatelj i Agent ponude i uvrštenja će svakom potencijalnom Ulagatelju, na njegov zahtjev i besplatno,
dostaviti primjerak Prospekta na trajnom mediju. Ako potencijalni Ulagatelj posebno zatraži primjerak
Prospekta u papirnatom obliku, Izdavatelj odnosno Agent ponude i uvrštenja dostavit će mu tiskanu
verziju Prospekta. Dostava Prospekta ograničena je isključivo na Republiku Hrvatsku.
VAŽNE INFORMACIJE PRIJE ULAGANJA
Izdavatelj upućuje sve Ulagatelje da, prije donošenja investicijske odluke o kupnji Ponuđenih dionica ili
o ulaganju u Dionice, pročitaju Prospekt i upoznaju se s njegovim sadržajem, uključujući, ali ne
ograničavajući se na u Prospektu navedene čimbenike rizika opisane u Dijelu 3. Prospekta, koji utječu
na redovno poslovanje Izdavatelja i Grupe te da samostalno procijene financijsko stanje, potencijal i
rizike vezane uz Izdavatelja i da tek na temelju istoga donesu odluku o eventualnoj kupnji Ponuđenih
dionica ili o ulaganju u Dionice. Ulagateljima se preporučuje da prije donošenja investicijske odluke o
kupnji Ponuđenih dionica ili o ulaganju u Dionice po potrebi potraže odgovarajući stručni savjet.
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IZJAVE O PRIHVATU PONUDE
Interes za kupnju Ponuđenih dionica Ulagatelji iskazuju pisanom Izjavom o prihvatu ponude na kupnju
Ponuđenih dionica (dalje u tekstu: "Izjava o prihvatu ponude").
Obrasci Izjava o prihvatu ponude objavljeni su na internetskoj stranici Izdavatelja kako slijedi:
(i)
obrazac Izjave o prihvatu ponude za Radnike: https://www.span.eu/hr/media/izjava-o-prihvaturadnici/;
(ii)
obrazac
Izjave
o
prihvatu
ponude
za
Kvalificirane
ulagatelje:
https://www.span.eu/hr/media/izjava-o-prihvatu-kvalificirani-ulagatelji/;
(iii)
obrazac Izjave o prihvatu ponude za Male ulagatelje: https://www.span.eu/hr/media/izjava-oprihvatu-mali-ulagatelji/.
Svaki Ulagatelj smije dostaviti samo jednu Izjavu o prihvatu ponude. U slučaju višestrukih Izjava o
prihvatu ponude istog Ulagatelja smatrat će se da je taj Ulagatelj dostavio samo jednu Izjavu o prihvatu
ponude, i to: (i) u slučaju Radnika i Malih ulagatelja: onu u kojoj je naveden najviši iznos Ukupne
ponuđene cijene (kako je taj pojam niže definiran); te (ii) u slučaju Kvalificiranih ulagatelja: onu u kojoj
je naveden najveći broj Ponuđenih dionica koje taj Kvalificirani ulagatelj želi kupiti. Ako je u dvije ili više
Izjava o prihvatu ponude istog Ulagatelja naveden isti iznos Ukupne ponuđene cijene odnosno isti broj
Ponuđenih dionica koje Ulagatelj želi kupiti, uzet će se u obzir samo jedna od tih Izjava o prihvatu
ponude. Sve ostale Izjave o prihvatu ponude tog Ulagatelja neće biti uzete u obzir.
Ulagatelji su dužni u Izjavi o prihvatu ponude navesti sve podatke predviđene odgovarajućim obrascem
Izjave o prihvatu ponude te iste potpisati. Za Ulagatelje koji su pravne osobe Izjavu o prihvatu ponude
potpisuju ovlaštene osobe te pravne osobe. Izjave o prihvatu ponude koje ne sadrže sve zahtijevane
podatke ili koje nisu potpisane smatrat će se nepotpunima.
Ulagatelji ne mogu povući Izjave o prihvatu ponude osim u iznimnim slučajevima koji su navedeni u
točki 6.3.1.8. Prospekta.
RASPON CIJENE I KONAČNA CIJENA PONUĐENIH DIONICA
Ponuđene dionice prodat će se po cijeni koja neće biti niža od 160,00 kuna po Ponuđenoj dionici niti
viša od 175,00 kuna po Ponuđenoj dionici (dalje u tekstu: "Raspon cijene").
Najkasnije u roku od dva Radna dana nakon isteka drugog kruga Ponude, Uprava Izdavatelja će, prema
savjetu Agenta ponude i uvrštenja te uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, uz primjenu uvjeta i
metoda navedenih u Prospektu, odrediti konačnu cijenu po kojoj će se Ponuđene dionice prodati (dalje
u tekstu: "Konačna cijena"). Konačna cijena određuje se po jednoj Ponuđenoj dionici.
Izdavatelj će dostaviti podatak o Konačnoj cijeni HANFA-i u skladu s člankom 17. Uredbe (EU)
2017/1129 te istu objaviti bez odgode na način na internetskoj stranici Izdavatelja:
https://www.span.eu/investitori.
PRAVILA ALOKACIJE
Dana 26. kolovoza 2021. Uprava Izdavatelja usvojila je uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora
Pravila alokacije kupljenih Ponuđenih dionica (dalje u tekstu: "Pravila alokacije").
Pravila
alokacije
objavljena
su
https://www.span.eu/en/media/pravila-alokacije/.

na

internetskoj

stranici

Izdavatelja:

Pravila alokacije primjenjivat će se ako potražnja za Ponuđenim dionicama bude veća od broja
Ponuđenih dionica, odnosno ako u razdoblju Ponude Ulagatelji daju Izjave o prihvatu ponude za više
od 578.200 Ponuđenih dionica. Pravilima alokacije definirani su dodatni kriteriji za određivanje broja
kupljenih Ponuđenih dionica od strane Radnika, Kvalificiranih ulagatelja i Malih ulagatelja.
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U slučaju povećane potražnje za Ponuđenim dionicama tijekom razdoblja Ponude, broj kupljenih
Ponuđenih dionica koji odredi Izdavatelj u skladu s Pravilima alokacije za pojedine Kvalificirane
ulagatelje može biti manji od broja Ponuđenih dionica koji su oni naveli u svojim Izjavama o prihvatu
ponude, a broj kupljenih Ponuđenih dionica koji odredi Izdavatelj u skladu s Pravilima alokacije za
pojedine Radnike i Male ulagatelje može biti manji od broja Ponuđenih dionica utvrđenog podjelom
ukupne ponuđene cijene navedene u Izjavi o prihvatu ponude i Konačne cijene.
*******************************
Ovim Javnim pozivom Izdavatelj u prvom krugu Ponude poziva sve Radnike, a u drugom krugu
Ponude Izdavatelj poziva sve druge Ulagatelje (Kvalificirane ulagatelje i Male ulagatelje) na
podnošenje Izjava o prihvatu ponude uz sljedeće uvjete.
PRVI KRUG PONUDE
Prvi krug Ponude traje 5 (pet) Radnih dana, a počinje 06. rujna 2021. (uključujući i taj dan) u 9:00 sati
te završava 10. rujna 2021. (uključujući i taj dan) u 17:00 sati.
U prvom krugu Ponude pravo na kupnju Ponuđenih dionica imaju isključivo Radnici, i to najviše do
ukupno 49.000 Ponuđenih dionica.
Pravo Radnika na kupnju Ponuđenih dionica u prvom krugu Ponude je strogo osobno pravo te nije
prenosivo.
Radnici koji kupe Ponuđene dionice u prvom krugu Ponude imat će pravo na sljedeće pogodnosti:
1.
2.

pravo na izbor načina plaćanja cijene za kupljene Ponuđene dionice (jednokratno ili obročno
plaćanje), kako je navedeno niže u ovom Javnom pozivu; i
pravo na dodjelu dodatnih Dionica bez naknade uz uvjete i na način kako je detaljnije opisano u
točki 5.12.2. Prospekta.

Radnici koji žele kupiti Ponuđene dionice moraju ispuniti i potpisati Izjave o prihvatu ponude na za to
predviđenim mjestima koja su navedena u ovom Javnom pozivu najkasnije do isteka trajanja prvog
kruga Ponude (odnosno najkasnije do 10. rujna 2021. u 17:00 sati).
Svaki pojedini Radnik može u Ponudi kupiti najviše 1.500 Ponuđenih dionica (dalje u tekstu: "Najveći
broj Ponuđenih dionica po Radniku").
U Izjavi o prihvatu ponude Radnik je dužan navesti najviši iznos u kunama koji je spreman uplatiti na
ime ukupne cijene za sve kupljene Ponuđene dionice (dalje u tekstu: "Ukupna ponuđena cijena").
Radnici u Izjavu o prihvatu ponude moraju odabrati način plaćanja cijene za kupljene Ponuđene dionice
(jednokratno ili obročno plaćanje).
Radnik zaposlen kod Izdavatelja koji odabere obročno plaćanje cijene pristaje da se obroci po dospijeću
naplaćuju uskratom plaće te je stoga dužan uz popunjenu i potpisanu Izjavu o prihvatu ponude predati
Izdavatelju potpisani Obrazac izjave o zapljeni po pristanku dužnika sukladno Pravilniku o izmjenama
Pravilnika o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika (Narodne Novine br. 82/17). Ukupni
iznos naznačen na Obrascu izjave o zapljeni po pristanku dužnika mora biti jednak iznosu Ukupno
ponuđene cijene. Radnik je dužan osigurati da je neopterećen i raspoloživi dio plaće dostatan za
podmirenje svakog dospjelog obroka. U suprotnom smatrat će se da Obrazac izjave o zapljeni po
pristanku dužnika nije podnesen te stoga predmetna Izjava o prihvatu ponude nije valjana. Potpisan i
javnobilježnički potvrđen Obrazac izjave o zapljeni po pristanku dužnika mora biti dostavljen Izdavatelju
zajedno s Izjavom o prihvatom ponude, u izvorniku, najkasnije do isteka trajanja prvog kruga Ponude
(odnosno najkasnije do 10. rujna 2021. u 17:00 sati). Predmetni Obrazac izjave o zapljeni po pristanku
dužnika Izdavatelj se obvezuje vratiti Radniku po podmirenju zadnjeg dospjelog obroka. Troškove
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javnobilježničke potvrde Obrasca izjave o zapljeni po pristanku dužnika snosi odnosni Ulagatelj
(Radnik).
Obrazac izjave o zapljeni po pristanku dužnika može se preuzeti na internetskoj stranici Izdavatelja:
https://www.span.eu/en/media/izjava-o-zapljeni/
Radnik zaposlen u društvu Bonsai ili u društvu Infocumulus koji odabere obročno plaćanje cijene kao
sredstvo osiguranja plaćanja dospjelih obroka dužan je uz popunjenu i potpisanu Izjavu o prihvatu
ponude predati Izdavatelju i jednu običnu zadužnicu na iznos Ukupno ponuđene cijene. Potpisana i
javnobilježnički potvrđena zadužnica mora biti dostavljena Izdavatelju zajedno s Izjavom o prihvatu
ponude, u izvorniku, najkasnije do isteka trajanja prvog kruga Ponude (odnosno najkasnije do 10. rujna
2021. u 17:00 sati). Predmetnu zadužnicu Izdavatelj se obvezuje vratiti Radniku po podmirenju zadnjeg
dospjelog obroka. Troškove javnobilježničke potvrde zadužnice snosi odnosni Ulagatelj (Radnik).
Obrazac
zadužnice
može
se
https://www.span.eu/en/media/zaduznica/

preuzeti

na

internetskoj

stranici

Izdavatelja:

DRUGI KRUG PONUDE
Drugi krug Ponude traje 5 (pet) Radnih dana, a počinje 06. rujna 2021. (uključujući i taj dan) u 9:00 sati
te završava 10. rujna 2021. (uključujući i taj dan) u 17:00 sati.
U drugom krugu Ponude pravo na kupnju Ponuđenih dionica imaju Kvalificirani ulagatelji i Mali ulagatelji
uz niže navedene uvjete i to do ukupno 529.200 Ponuđenih dionica, kao i preostale Ponuđene dionice
za koje Radnici u prvom krugu Ponude ne dostave Izjavu o prihvatu ponude ili se sukladno uvjetima
Ponude smatra da nisu dostavili Izjavu o prihvatu ponude, odnosno najviše do ukupno 578.200
Ponuđenih dionica. Naime, u slučaju povećane potražnje za Ponuđenim dionicama u drugom krugu
Ponude, Kvalificiranim ulagateljima i Malim ulagateljima mogu, u skladu s Pravilima alokacije, biti
alocirane Ponuđene dionice za koje Radnici u prvom krugu Ponude ne dostave Izjavu o prihvatu ponude
ili se sukladno uvjetima Ponude smatra da nisu dostavili Izjavu o prihvatu ponude.
Ponuda Kvalificiranim ulagateljima
Kvalificirani ulagatelji koji žele kupiti Ponuđene dionice moraju dostaviti ispunjene i potpisane Izjave o
prihvatu ponude putem Sektora Tržišta (Institucionalne prodaje) Zagrebačke banke d.d. najkasnije do
isteka trajanja drugog kruga Ponude (odnosno najkasnije do 10. rujna 2021. u 17:00 sati).
Svaki Kvalificirani ulagatelj koji želi kupiti Ponuđene dionice u drugom krugu Ponude u Izjavi o prihvatu
ponude mora navesti: (i) broj Ponuđenih dionica koje želi kupiti; i (ii) cijenu po (pojedinoj) Ponuđenoj
dionici koju je spreman platiti. Cijena po Ponuđenoj dionici koju Kvalificirani ulagatelj navede u Izjavi o
prihvatu ponude mora biti unutar Raspona cijene. Tijekom razdoblja Ponude Izdavatelj (putem Agenta
ponude i uvrštenja) može, ali nije dužan, obavijestiti Kvalificirane ulagatelje o stanju primljenih Izjava o
prihvatu ponude i kretanju ponuđenih cijena za kupnju Ponuđenih dionica.
Nije određen najveći broj Ponuđenih dionica koji može kupiti pojedini Kvalificirani ulagatelj.
Izjave o prihvatu ponude koje daju Kvalificirani ulagatelji koji prema primjenjivim propisima ne smiju
držati dionice koje nisu uvrštene na uređeno tržište u smislu Zakona o tržištu kapitala u razdoblju duljem
od jedne godine od dana izdanja dionica (dalje u tekstu: "Ovlašteni Kvalificirani ulagatelji"), podložne
su raskidnom uvjetu da Ponuđene dionice (i Dionice) budu uvrštene na uređeno tržište najkasnije u roku
od 3 (tri) mjeseca od dana isteka drugog kruga Ponude (odnosno najkasnije do 10. rujna 2021.,
uključujući i taj dan).
Prodaja Ponuđenih dionica na temelju takvih uvjetovanih Izjava o prihvatu ponude sklapa se pod
navedenim raskidnim uvjetom. U slučaju ispunjenja navedenog raskidnog uvjeta (odnosno u slučaju da
Dionice Izdavatelja ne budu uvrštene na uređeno tržište unutar naprijed navedenog roka), smatrat će
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se da je ugovor o prodaji Ponuđenih dionica (koji je sklopljen dostavom potvrde o broju kupljenih
Ponuđenih dionica i o ukupnoj cijeni kupljenih Ponuđenih dionica kako je niže navedeno) raskinut s
danom ispunjenja navedenog raskidnog uvjeta (odnosno s protekom zadnjeg dana naprijed navedenog
roka, odnosno 10. rujna 2021.).
U tom slučaju, Ovlašteni Kvalificirani ulagatelj bit će dužan, u roku od pet Radnih dana nakon ispunjenja
raskidnog uvjeta, vratiti Izdavatelju kupljene Ponuđene dionice, a Izdavatelj će biti dužan u istom roku
vratiti svakom Ovlaštenom Kvalificiranom ulagatelju plaćenu cijenu za kupljene Ponuđene dionice. Na
iznos plaćene cijene Izdavatelj nije dužan platiti kamate.
Ponuda Malim ulagateljima
Mali ulagatelji (fizičke osobe) koji žele kupiti Ponuđene dionice moraju ispuniti i potpisati Izjave o prihvatu
ponude na za to predviđenim mjestima koja su navedena u ovom Javnom pozivu najkasnije do isteka
trajanja drugog kruga Ponude (odnosno najkasnije do 10. rujna 2021. u 17:00 sati).
Mali ulagatelji (pravne osobe) koji žele kupiti Ponuđene dionice moraju dostaviti ispunjene i potpisane
Izjave o prihvatu ponude putem Sektora Tržišta (Institucionalne prodaje) Zagrebačke banke d.d.
najkasnije do isteka trajanja drugog kruga Ponude (odnosno najkasnije do 10. rujna 2021. u 17:00 sati).
Svaki pojedini Mali ulagatelj može u Ponudi kupiti najviše 19.600 Ponuđenih dionica (dalje u tekstu:
"Najveći broj Ponuđenih dionica po Malom ulagatelju").
U Izjavi o prihvatu ponude Mali ulagatelj je dužan navesti najviši iznos u kunama koji je spreman uplatiti
na ime ukupne cijene za sve kupljene Ponuđene dionice (dalje u tekstu: "Ukupna ponuđena cijena").
MJESTA ISPUNJAVANJA I PREDAJE IZJAVA O PRIHVATU PONUDE
Mali ulagatelji fizičke osobe mogu ispuniti i predati Izjave o prihvatu ponuda isključivo u odabranim
poslovnicama Zagrebačke banke d.d., i to na adresama i unutar radnog vremena kako je navedeno u
sljedećoj tablici:
Adresa

Radno vrijeme

1.

Zagreb, Ilica 38

ponedjeljak - petak

8:00 - 19:00

2.

Zagreb, Savska cesta 60

ponedjeljak- petak

8:00 - 19:00

3.

Zagreb, Tratinska 69

ponedjeljak - petak

8:00 - 19:00

4.

Zagreb, Ghandijeva 1

ponedjeljak - petak

8:00 - 19:00

5.

Sesvete, Zagrebačka 15

ponedjeljak - petak

8:00 - 19:00

6.

Zagreb*, Nova ves 11
(Centar Privatnog bankarstva)

ponedjeljak - petak

8:30 - 16:30

7.

Rijeka, A. Starčevića 10

ponedjeljak - petak

8:00 - 19:00

8.

Split, Domovinskog rata 30

ponedjeljak - petak

8:00 - 19:00

9.

Osijek, Ribarska 4-6
(Esseker centar)

ponedjeljak - petak

8:00 - 19:00

10.

Varaždin, Kapucinski trg 5

ponedjeljak - petak

8:00 - 19:00

*Samo za klijente Privatnog bankarstva Zagrebačke banke
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U prostorijama Izdavatelja na adresi Savska cesta 32, 10000 Zagreb bit će organizirano popunjavanje
i predaja Izjava o prihvatu ponude te uplata (samo bezgotovinska uplata/prijenos) Ponuđenih dionica
isključivo za Radnike, Radnim danom od 9:00 do 17:00 sati.
Mali ulagatelji pravne osobe i Kvalificirani ulagatelji mogu dostaviti Izjave o prihvatu ponude isključivo
putem Sektora Tržišta (Institucionalna prodaja) Zagrebačke banke d.d., i to na niže navedenu adresu
elektroničke pošte:
Zagrebačka banka d.d.
Institucionalna prodaja
Savska cesta 62
10000 Zagreb
Radno vrijeme: pon-pet 8:30-16:30 sati
Tel: 01/6006-679, 01/6006-671
E-mail: Institutional.Sales@unicreditgroup.zaba.hr
Izjave o prihvatu ponude za oba kruga Ponude potrebno je dostaviti na način primjenjiv na pojedinu
kategoriju Ulagatelja najkasnije do 10. rujna 2021., do 17:00 sati. Pravodobno dostavljenim Izjavama
o prihvatu ponude smatrat će se samo one Izjave o prihvatu ponude koje su zaprimljene do isteka
naprijed naznačenog roka.
U slučaju da Izjavu o prihvatu ponude podnese skrbnik, u Izjavi o prihvatu ponude moraju biti navedeni
sljedeći podaci o krajnjem Ulagatelju: ime i prezime odnosno tvrtka, prebivalište odnosno sjedište i
osobni identifikacijski broj (OIB). U suprotnom, Izjava o prihvatu ponude smatrat će se nepotpunom.
Osobe koje podnose Izjavu o prihvatu ponude u ime i za račun Ulagatelja temeljem punomoći moraju
prilikom dostave Izjave o prihvatu ponude predočiti specijalnu punomoć ovjerenu od strane javnog
bilježnika i valjanu identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica).
Radnici i Mali ulagatelji (fizičke osobe) dužni su, prilikom popunjavanja i predaje Izjave o prihvatu
ponude na prethodno navedenim mjestima ispunjavanja i predaje Izjava o prihvatu ponude sa sobom
ponijeti valjanu identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica).
Radnici koji uz Izjavu o prihvatu ponude moraju dostaviti i obrazac izjave o zapljeni po pristanku dužnika
ili zadužnicu, trebaju Izdavatelju dostaviti navedene isprave zajedno s Izjavom o prihvatu ponude,
isključivo u izvorniku, najkasnije do 10. rujna 2021., do 17:00 sati, osobno u poslovnim prostorijama
Izdavatelja na naprijed naznačenoj adresi. U slučaju da navedene isprave ne budu pravodobno
dostavljene, podnesena Izjava o prihvatu ponude smatrat će se nepotpunom.
Nepotpune ili nepravilno ispunjene Izjave o prihvatu ponude ili Izjave o prihvatu ponude koje budu
zaprimljene nakon isteka naprijed naznačenog roka neće biti uzete u obzir i o tome Ulagateljima neće
biti izdana nikakva posebna obavijest.
UPLATA CIJENE ZA KUPLJENE PONUĐENE DIONICE
Važna napomena: Pravodobnom uplatom za kupljene Ponuđene dionice smatrat će se isključivo uplate
koje unutar niže navedenog roka budu zaprimljene u korist niže navedenog računa koji je otvoren kod
Zagrebačke banke d.d.
Ako Ulagatelj vrši uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, a ne putem Zagrebačke
banke d.d., treba se samostalno informirati kod institucije kod koje vrši uplatu o vremenu potrebnom da
uplaćena sredstva budu zaprimljena na navedenom računu otvorenom kod Zagrebačke banke d.d.
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Radnici
Radnici imaju mogućnost u Izjavi o prihvatu ponude odabrati jedan od sljedeća dva načina plaćanja
cijene za kupljene Ponuđene dionice:
(i)
jednokratno plaćanje cijene; ili
(ii)
obročno plaćanje cijene (u 5 (pet) jednakih mjesečnih obroka).
Radnik koji odabere jednokratno plaćanje cijene, dužan je Ukupnu ponuđenu cijenu navedenu u Izjavi
o prihvatu ponude uplatiti najkasnije do 10. rujna 2021., do 17:00 sati, na račun broj:
HR3023600001300166393, prema uputi za plaćanje dobivenoj na mjestu ispunjavanja i predaje Izjave
o prihvatu ponude.
Radnik koji odabere obročno plaćanje cijene, dužan je prvi obrok Ukupne ponuđene cijene navedene u
Izjavi o prihvatu ponude (koji se izračunava tako da se Ukupna ponuđena cijena podijeli s brojem
mjesečnih obroka odnosno s brojem pet) uplatiti najkasnije do 10. rujna 2021., do 17:00 sati, na račun
broj: HR3023600001300166393, prema uputi za plaćanje dobivenoj na mjestu ispunjavanja i predaje
Izjave o prihvatu ponude.
Ostale obroke cijene za kupljene Ponuđene dionice Radnik je dužan plaćati mjesečno, i to do 15.
(petnaestog) dana u svakom mjesecu, počevši od mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je Radnik
uplatio prvi obrok Ukupne ponuđene cijene. Mjesečni obroci (osim prvog) plaćaju se na račun koji će
biti naveden u potvrdi Izdavatelja o broju kupljenih Ponuđenih dionica i o ukupnoj cijeni kupljenih
Ponuđenih dionica. Na zakašnjele obroke Radnik je dužan platiti zatezne kamate po zakonskoj stopi.
U slučaju da Radnik koji se odlučio na obročno plaćanje cijene kasni u plaćanju, Izdavatelj je ovlašten
zahtijevati od Radnika isplatu cijelog ostatka cijene, ali je prije toga zahtjeva dužan ostaviti Radniku
naknadni rok od petnaest dana.
U slučaju nepravodobne ili nepotpune uplate Ukupne ponuđene cijene odnosno prvog obroka Ukupne
ponuđene cijene, smatrat će se da odnosni Radnik nije niti podnio Izjavu o prihvatu ponude te ista neće
biti uzeta u obzir, niti će obvezivati Radnika ili Izdavatelja, a eventualno uplaćeni iznos na ime uplate
Ukupne ponuđene cijene ili njenog prvog obroka bit će vraćen odnosnom Radniku u roku od 7 (sedam)
Radnih dana nakon isteka roka za uplatu cijene za kupljene Ponuđene dionice od strane Kvalificiranih
ulagatelja (kako je niže navedeno) na broj računa naveden u Izjavi o prihvatu ponude. Izdavatelj u tom
slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti će Radnicima isplatiti
kamate. Izdavatelj o tome neće odnosnim Radnicima dostavljati posebnu obavijest.
Isto vrijedi i u slučaju da Izjavi o prihvatu ponude ne bude priložena izjava o zapljeni po pristanku dužnika
ili zadužnica, ako je Radnik odabrao obročno plaćanje cijene.
Ako Ukupna ponuđena cijena bude viša od umnoška broja kupljenih Ponuđenih dionica i Konačne cijene
ili ako broj kupljenih Ponuđenih dionica, koji je utvrđen kao količnik Ukupne ponuđene cijene i Konačne
cijene, bude dodatno smanjen u skladu s Pravilima alokacije, Izdavatelj će preplaćeni iznos vratiti
odnosnim Radnicima na broj računa koji je naveden u Izjavi o prihvatu ponude najkasnije u roku od 7
(sedam) Radnih dana nakon isteka roka za uplatu cijene za kupljene Ponuđene dionice od strane
Kvalificiranih ulagatelja (kako je niže navedeno). Izdavatelj u tom slučaju neće snositi troškove platnog
prometa ili bilo koje druge troškove niti će Radnicima isplatiti kamate.
Mali ulagatelji
Mali ulagatelji (fizičke osobe) dužni su Ukupnu ponuđenu cijenu navedenu u Izjavi o prihvatu ponude
uplatiti najkasnije do 10. rujna 2021., do 17:00 sati, na račun broj: HR3023600001300166393, prema
uputi za plaćanje dobivenoj na mjestu ispunjavanja i predaje Izjave o prihvatu ponude.
Mali ulagatelji (pravne osobe) dužni su Ukupnu ponuđenu cijenu navedenu u Izjavi o prihvatu ponude
uplatiti najkasnije do 10. rujna 2021., do 17:00 sati prema uputi za plaćanje dobivenoj od Sektora
Tržišta (Institucionalna prodaja) Zagrebačke banke d.d.
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U slučaju nepravodobne ili nepotpune uplate Ukupne ponuđene cijene, smatrat će se da odnosni Mali
ulagatelj nije niti podnio Izjavu o prihvatu ponude te ista neće biti uzeta u obzir, niti će obvezivati Malog
ulagatelja ili Izdavatelja, a eventualno uplaćeni iznos na ime uplate Ukupne ponuđene cijene bit će
vraćen odnosnom Malom ulagatelju u roku od 7 (sedam) Radnih dana nakon isteka roka za uplatu cijene
za kupljene Ponuđene dionice od strane Kvalificiranih ulagatelja (kako je niže navedeno) na broj računa
naveden u Izjavi o prihvatu ponude. Izdavatelj u tom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili
bilo koje druge troškove niti će Malim ulagateljima isplatiti kamate. Izdavatelj o tome neće odnosnim
Malim ulagateljima dostavljati posebnu obavijest.
Ako Ukupna ponuđena cijena bude viša od umnoška broja kupljenih Ponuđenih dionica i Konačne cijene
ili ako broj kupljenih Ponuđenih dionica, koji je utvrđen kao količnik Ukupne ponuđene cijene i Konačne
cijene, bude dodatno smanjen u skladu s Pravilima alokacije, Izdavatelj će preplaćeni iznos vratiti
odnosnim Malim ulagateljima na broj računa koji je naveden u Izjavi o prihvatu ponude najkasnije u roku
od 7 (sedam) Radnih dana nakon isteka roka za uplatu cijene za kupljene Ponuđene dionice od strane
Kvalificiranih ulagatelja (kako je niže navedeno). Izdavatelj u tom slučaju neće snositi troškove platnog
prometa ili bilo koje druge troškove niti će Malim ulagateljima isplatiti kamate.
Kvalificirani ulagatelji
Kvalificirani ulagatelji bit će dužni uplatiti cijenu za kupljene Ponuđene dionice u cijelosti najkasnije u
roku od 2 (dva) Radna dana od primitka potvrde Izdavatelja o broju kupljenih Ponuđenih dionica.
Uplata se vrši na račun broj: HR3023600001300166393, prema uputi za plaćanje koja će biti sadržana
u potvrdi o broju kupljenih Ponuđenih dionica i o ukupnoj cijeni kupljenih Ponuđenih dionica.
POVRAT PREPLAĆENIH SREDSTAVA
Bilo koja eventualno preplaćena sredstva (ako ih bude) Izdavatelj će vratiti Ulagateljima u roku od 7
(sedam) Radnih dana od isteka roka za uplatu cijene za kupljene Ponuđene dionice od strane
Kvalificiranih ulagatelja. Povrat će se izvršiti na broj računa koji Ulagatelji navedu u Izjavama o prihvatu
ponude. Izdavatelj u tom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove niti
će Ulagateljima isplatiti kamate.
DODJELA KUPLJENIH PONUĐENIH DIONICA
Radnici
U roku od najviše 2 (dva) Radna dana nakon što Izdavatelj donese odluku o Konačnoj cijeni, Uprava
Izdavatelja odredit će, na temelju tako utvrđene Konačne cijene i, ako je primjenjivo, u skladu s Pravilima
alokacije, točan broj Ponuđenih dionica koje je svaki pojedini Radnik kupio.
Broj kupljenih Ponuđenih dionica određuje se kao kvocijent (količnik) Ukupne ponuđene cijene i
Konačne cijene, uz zaokruživanje na prvi niži cijeli broj. Navedeni broj može biti dodatno smanjen u
skladu s Pravilima alokacije u slučaju da broj Ponuđenih dionica za koje su u prvom krugu Ponude dane
Izjave o prihvatu ponude bude viši od najvišeg ukupnog broja Ponuđenih dionica koje se nude na
prodaju u prvom krugu Ponude. Broj kupljenih Ponuđenih dionica ne može biti viši od Najvećeg broja
Ponuđenih dionica po Radniku. Ako bi utvrđeni broj kupljenih Ponuđenih dionica bio viši od Najvećeg
broja Ponuđenih dionica po Radniku, smatrat će se da je Radnik kupio Najveći broj Ponuđenih dionica
po Radniku, a Izdavatelj će mu preplaćeni iznos cijene (odnosno, ako je primjenjivo, prvog obroka
cijene) za kupljene Ponuđene dionice vratiti na način i uz uvjete navedene naprijed pod podnaslovom
"Uplata cijene za kupljene Ponuđene dionice". Isto vrijedi i u slučaju da broj kupljenih Ponuđenih dionica
bude dodatno smanjen u skladu s Pravilima alokacije.
Izdavatelj će bez odgode, a najkasnije 1 (jedan) Radni dan nakon što Uprava Izdavatelja utvrdi točan
broj Ponuđenih dionica koje je kupio svaki pojedini Radnik, svakom Radniku koji je kupio Ponuđene
dionice u prvom krugu Ponude dostaviti (sam ili putem Agenta ponude i uvrštenja) potvrdu o broju
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kupljenih Ponuđenih dionica i o ukupnoj cijeni kupljenih Ponuđenih dionica te, ako je primjenjivo, iznosu
plaćenog i svih preostalih mjesečnih obroka cijene kupljenih Ponuđenih dionica i rokovima za njihovu
uplatu. Navedena potvrda bit će dostavljena elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte
odnosnog Radnika navedenu u njegovoj Izjavi o prihvatu ponude.
Dostavom navedene potvrde smatrat će se da je između Izdavatelja i odnosnog Radnika sklopljen
ugovor o prodaji onog broja Ponuđenih dionica koji je naveden u toj potvrdi i to po ukupnoj cijeni koja
odgovara umnošku Konačne cijene i broja Ponuđenih dionica navedenog u toj potvrdi.
Kvalificirani ulagatelji
U roku od najviše 2 (dva) Radna dana nakon što Izdavatelj donese odluku o Konačnoj cijeni, Uprava
Izdavatelja utvrdit će točan broj Ponuđenih dionica koje je kupio svaki pojedini Kvalificirani ulagatelj i o
ukupnoj cijeni kupljenih Ponuđenih dionica.
Ako broj Ponuđenih dionica za koje su u drugom krugu Ponude dane Izjave o prihvatu ponude bude viši
od najvišeg ukupnog broja Ponuđenih dionica koje se nude na prodaju u drugom krugu Ponude, točan
broj Ponuđenih dionica koje je kupio svaki pojedini Kvalificirani ulagatelj bit će utvrđen u skladu s
Pravilima alokacije.
Izdavatelj će pri utvrđivanju broja Ponuđenih kupljenih dionica koje je kupio pojedini Kvalificirani ulagatelj
uzeti u obzir isključivo Izjave o prihvatu ponude onih Kvalificiranih ulagatelja koji su, kao cijenu po
Ponuđenoj dionici koju su spremni platiti, u Izjavi u prihvatu ponude naveli iznos koji je jednak ili viši od
Konačne cijene. Izjave o prihvatu ponude Kvalificiranih ulagatelja koji su, kao cijenu po Ponuđenoj
dionici koju su spremni platiti, u Izjavi u prihvatu ponude naveli iznos koji je niži od Konačne cijene, neće
se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja broja kupljenih Ponuđenih dionica od strane Kvalificiranih ulagatelja,
niti će takve Izjave o prihvatu ponude obvezivati odnosne Kvalificirane ulagatelje ili Izdavatelja.
Izdavatelj o tome neće odnosnim Kvalificiranim ulagateljima dostavljati posebnu obavijest.
Izdavatelj će, bez odgode, a najkasnije 1 (jedan) Radni dan nakon što Uprava Izdavatelja utvrdi točan
broj Ponuđenih dionica koje je kupio svaki pojedini Kvalificirani ulagatelj, svakom od Kvalificiranih
ulagatelja koji je kupio Ponuđene dionice u drugom krugu Ponude dostaviti (sam ili putem Agenta
ponude i uvrštenja) potvrdu o broju kupljenih Ponuđenih dionica i o ukupnoj cijeni kupljenih Ponuđenih
dionica. Navedena potvrda bit će dostavljena elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte
odnosnog Kvalificiranog ulagatelja navedenu u njegovoj Izjavi o prihvatu ponude.
Dostavom navedene potvrde smatrat će se da je između Izdavatelja i odnosnog Kvalificiranog ulagatelja
sklopljen ugovor o prodaji onog broja Ponuđenih dionica koji je naveden u toj potvrdi i to po ukupnoj
cijeni koja odgovara umnošku Konačne cijene i broja Ponuđenih dionica navedenog u toj potvrdi.
Kvalificirani ulagatelji bit će dužni uplatiti cijenu za kupljene Ponuđene dionice u cijelosti najkasnije u
roku od 2 (dva) Radna dana od primitka navedene potvrde Izdavatelja.
Mali ulagatelji
U roku od najviše 2 (dva) Radna dana nakon što Izdavatelj donese odluku o Konačnoj cijeni, Uprava
Izdavatelja odredit će, na temelju tako utvrđene Konačne cijene, i, ako je primjenjivo, u skladu s
Pravilima alokacije, točan broj Ponuđenih dionica koje je kupio svaki pojedini Mali ulagatelj.
Broj kupljenih Ponuđenih dionica određuje se kao kvocijent (količnik) Ukupne ponuđene cijene i
Konačne cijene, uz zaokruživanje na prvi niži cijeli broj. Navedeni broj može biti dodatno smanjen u
skladu s Pravilima alokacije u slučaju da broj Ponuđenih dionica za koje su u drugom krugu Ponude
dane Izjave o prihvatu ponude bude viši od najvišeg ukupnog broja Ponuđenih dionica koje se nude na
prodaju u drugom krugu Ponude. Broj kupljenih Ponuđenih dionica ne može biti viši od Najvećeg broja
Ponuđenih dionica po Malom ulagatelju. Ako bi utvrđeni broj kupljenih Ponuđenih dionica bio viši od
Najvećeg broja Ponuđenih dionica po Malom ulagatelju, smatrat će se da je Mali ulagatelj kupio Najveći
broj Ponuđenih dionica po Malom ulagatelju, a Izdavatelj će mu preplaćeni iznos cijene za kupljene
Ponuđene dionice vratiti na način i uz uvjete navedene naprijed pod podnaslovom "Uplata cijene za
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kupljene Ponuđene dionice". Isto vrijedi i u slučaju da broj kupljenih Ponuđenih dionica bude dodatno
smanjen u skladu s Pravilima alokacije.
Izdavatelj će, bez odgode, a najkasnije 1 (jedan) Radni dan nakon što Uprava Izdavatelja utvrdi točan
broj Ponuđenih dionica koje je kupio svaki pojedini Mali ulagatelj, svakom od Malih ulagatelja koji je
kupio Ponuđene dionice u drugom krugu Ponude dostaviti (sam ili putem Agenta ponude i uvrštenja)
potvrdu o broju kupljenih Ponuđenih dionica i o ukupnoj cijeni za kupljene Ponuđene dionice. Navedena
potvrda bit će dostavljena elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte odnosnog Malog
ulagatelja navedenu u njegovoj Izjavi o prihvatu ponude.
Dostavom navedene potvrde smatrat će se da je između Izdavatelja i odnosnog Malog ulagatelja
sklopljen ugovor o prodaji onog broja Ponuđenih dionica koji je naveden u toj potvrdi i to po ukupnoj
cijeni koja odgovara umnošku Konačne cijene i broja Ponuđenih dionica navedenog u toj potvrdi.
KONAČNI REZULTATI PONUDE
U roku od tri Radna dana od dana završetka roka za uplatu Ponuđenih dionica od strane Kvalificiranih
ulagatelja (kako je navedeno naprijed pod podnaslovom "Uplata cijene za kupljene Ponuđene dionice"),
Izdavatelj će utvrditi točan broj prodanih Ponuđenih dionica i na svojoj internetskoj stranici
https://www.span.eu/investitori objaviti da je Ponuda dovršena te podatak o broju prodanih Ponuđenih
dionica i o ukupnom iznosu koji su Ulagatelji uplatili na ime cijene za Ponuđene dionice.
ISPORUKA (PREKNJIŽBA) KUPLJENIH PONUĐENIH DIONICA
Ulagatelji postaju imateljima Ponuđenih dionica nakon što one budu upisane na njihovim računima
vrijednosnih papira u SKDD-u, a na koje će biti preknjižene s računa vrijednosnih papira Izdavatelja.
Preknjižba će se obaviti u skladu s aktima SKDD-a.
Najkasnije u roku od 3 (tri) Radna dana nakon isteka roka za uplatu cijene za kupljene Ponuđene dionice
od strane Kvalificiranih ulagatelja (kako je navedeno naprijed pod podnaslovom "Uplata cijene za
kupljene Ponuđene dionice"), Izdavatelj će dati odgovarajući nalog SKDD-u za preknjižbu kupljenih
Ponuđenih dionica na račune vrijednosnih papira Ulagatelja, u skladu s potvrdama o točnom broju
kupljenih Ponuđenih dionica koje će Izdavatelj dostaviti Ulagateljima. Očekuje se da će SKDD izvršiti
preknjižbu kupljenih Ponuđenih dionica na račune vrijednosnih papira Ulagatelja u roku od najviše 2
(dva) Radna dana po primitku odgovarajućeg naloga Izdavatelja (DEP-PRF) s pripadajućom datotekom
i drugom dokumentacijom u skladu s aktima SKDD-a.
Troškove preknjižbe kupljenih Ponuđenih dionica s računa vrijednosnih papira Izdavatelja na račune
vrijednosnih papira Ulagatelja snosi Izdavatelj.
UVRŠTENJE DIONICA NA SLUŽBENO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE
Najkasnije u roku od 1 (jednog) Radnog dana nakon preknjižbe kupljenih Ponuđenih dionica na račune
vrijednosnih papira Ulagatelja, Izdavatelj će podnijeti zahtjev za uvrštenje svih Dionica (uključujući
Ponuđene dionice), na Službeno tržište Zagrebačke burze, a iste će biti uvrštene po odluci Zagrebačke
burze o uvrštenju. Očekivani datum uvrštenja Dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze je 21. rujna
2021. godine
Izdavatelj će prilikom podnošenja predmetnog zahtjeva za uvrštenje Dionica postupiti sukladno svim
važećim propisima i Pravilima Zagrebačke burze radi odobrenja uvrštenja, ali ne može jamčiti da će
Zagrebačka burza odobriti uvrštenje Dionica na uređeno tržište, niti da će odobriti uvrštenje Dionica na
Službeno tržište.
OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Izdavatelj, kao voditelj obrade, prikuplja, obrađuje i pohranjuje osobne podatke koje Ulagatelji navedu u
Izjavama o prihvatu ponude, a koje osobne podatke Izdavatelj nužno mora prikupiti za svrhe provedbe
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Ponude odnosno ispunjavanje svojih zakonskih obveza u vezi s Ponudom. Izdavatelj osobne podatke
može prenositi trećim osobama, uključujući i u inozemstvo.
Osobni podaci mogu biti proslijeđeni regulatornim ili poreznim tijelima te ostalim tijelima sudbene i
izvršne vlasti u vezi s provedbom Ponude i radi poštivanja zakonskih obveza Izdavatelja. Izdavatelj ne
namjerava iznositi osobne podatke izvan granica Europskog gospodarskog područja. Međutim, ako se
osobni podaci budu iznosili izvan Europskog gospodarskog područja, Izdavatelj će osigurati da: (i) se
prijenos obavlja u državu koju je Europska komisija odobrila kao državu koja osigurava primjerenu
zaštitu u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka); (ii)
postoje odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s člankom 46. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka; ili
(iii) postoji jedna od iznimaka za određene situacije propisane člankom 49. Opće uredbe o zaštiti
osobnih podataka koje vrijede za prijenos osobnih podataka.
Informacije o obradi osobnih podataka dostupne su na internetskoj stranici Izdavatelja:
https://www.span.eu/hr/pravila-privatnosti/. Ulagatelji također mogu zatražiti informacije o obradi
osobnih podataka i elektroničkom poštom na adresu: dpo@span.eu.
Osobni podaci čuvaju se sve dok je to potrebno radi provedbe Ponude odnosno kako bi Izdavatelj
mogao postupiti u skladu s važećim zakonskim obvezama kojima podliježe kao voditelj obrade, a
najdulje 10 godina.
Ulagatelji koji dostavljaju svoje osobne podatke imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima,
ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade kao i prava na prenosivost podataka.
Navedeni zahtjevi podnose se Izdavatelju putem elektroničke pošte na adresu: dpo@span.eu. Ulagatelji
također imaju pravo na ulaganje prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu
osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb).
Svi podaci zatraženi u Izjavi o prihvatu ponude nužni su za provedbu Ponude ili poštivanje zakonskih
obveza Izdavatelja u vezi s Ponudom. Ako Ulagatelj ne dostavi potrebne podatke ili isti ne budu
dostavljeni u cijelosti, Ponuda se ne može provesti u odnosu na dotičnog Ulagatelja.
SAŽETAK ROKOVA PONUDE PONUĐENIH DIONICA I UVRŠTENJA DIONICA
Aktivnost

Definirani rok

Objava Javnog poziva (s Rasponom
cijene) i Pravila alokacije

po diskrecijskoj ocjeni Izdavatelja
(nakon odobrenja
Prospekta)
započinje najkasnije 5 (pet) Radnih
dana nakon objave Javnog poziva i
traje najdulje 5 (pet) Radnih dana

Trajanje prvog i drugog kruga Ponude
Utvrđivanje Konačne cijene
Dostava potvrda Ulagateljima o broju
kupljenih Ponuđenih dionica
Rok za uplatu cijene za kupljene
Ponuđene
dionice
od
strane
Kvalificiranih ulagatelja
Preknjižba
kupljenih
Ponuđenih
dionica na račune vrijednosnih papira
Ulagatelja

Obavijest o rezultatima Ponude
Uvrštenje Dionica na Službeno tržište

najkasnije dva Radna dana nakon isteka
drugog kruga Ponude
najkasnije 3 (tri) Radna dana nakon
utvrđivanja Konačne cijene
najkasnije 2 (dva) Radna dana od dana
dostave potvrde o broju kupljenih
Ponuđenih dionica
najkasnije 3 (tri) Radna dana od isteka
roka za uplatu cijene za kupljene
Ponuđene
dionice
od
strane
Kvalificiranih ulagatelja
najkasnije 3 (tri) Radna dana od isteka
roka za uplatu cijene za kupljene
Ponuđene
dionice
od
strane
Kvalificiranih ulagatelja
Po odobrenju Zagrebačke burze

DODATNE INFORMACIJE
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Očekivani datum
02.09.2021.
Od (uključujući) 06.09.2021., u
09:00 sati
Do (uključujući) 10.09.2021., u
17:00 sati
14.09.2021.
16.09.2021
Od (uključujući) 17.09.2021. do
(uključujući) 20.09.2021.
21.09.2021.

21.09.2021
21.09.2021.

Sve dodatne informacije vezane uz Ponudu Ponuđenih dionica dostupne su na sljedećoj adresi te u
navedenom radnom vremenu:
Za Ulagatelje fizičke osobe:
Zagrebačka banka d.d.
Kontakt centar
Radno vrijeme: pon-pet 08:00-21:00 sati
Tel: 01/3789 387
E-mail: zaba@unicreditgroup.zaba.hr
Za Ulagatelje pravne osobe:
Zagrebačka banka d.d.
Institucionalna prodaja
Savska cesta 62
10000 Zagreb
Radno vrijeme: pon-pet 8:30-16:30 sati
Tel: 01/6006-679, 01/6006-671
E-mail: Institutional.Sales@unicreditgroup.zaba.hr
Izdavatelj zadržava mogućnost izmjene ovog Javnog poziva te se svaku eventualnu izmjenu obvezuje
javno objaviti na isti način kao što je objavio ovaj Javni poziv.
Navedene izmjene ni u kojem slučaju ne mogu biti u suprotnosti s Odlukom o prodaji vlastitih dionica
javnom ponudom niti s Prospektom.
SPAN d.d.
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