
 
  

Zagreb, 16. listopada 2020. godine 
 

Obavijest o donošenju pravila alokacije Novih dionica u prvom krugu 
 

Društvo CIAK Grupa d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Savska Opatovina 36, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 
pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080286194, osobni identifikacijski broj (OIB): 28466564680, ("Izdavatelj") obavještava kako je 
dana 19. listopada  2020. godine objavilo javni poziv na upis Novih dionica društva CIAK Grupa d.d. u prvom krugu ("Javni poziv"). Upis i 
uplata Novih dionica (kako su iste definirane u Javnom pozivu) u prvom krugu provest će se na način i u roku određenim Javnim pozivom. 
 
Izdavatelj ovim putem obavještava javnost kako su dana 16. listopada 2020. godine održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora Izdavatelja, 
na kojima su donesene odluke o donošenju pravila alokacije Novih dionica u prvom krugu ("Odluka o donošenju pravila alokacije u 
prvom krugu").  
 
Sukladno Odluci o donošenju pravila alokacije u prvom krugu, određeno je kako će se alokacija Novih dionica provesti na sljedeći način. 
 
Prilikom određivanja alokacije Novih dionica upisanih u prvom krugu koje će se dodijeliti pojedinom upisniku, Uprava ima punu diskrecijsku 
slobodu. Prilikom odlučivanja, Uprava će se prvenstveno voditi interesima Izdavatelja, kao i sljedećim čimbenicima: 
- regulatorna ograničenja ulaganja pojedinih ulagatelja i/ili kategorija ulagatelja;  
- cilj poticanja stvaranja likvidnog tržišta dionica Izdavatelja; 
- diversifikacija vlasničke strukture Izdavatelja; 
- postizanje optimalnog odnosa između različitih vrsta i kategorija ulagatelja; 
- dugoročnost ulaganja, odnosno prednost pri alokaciji Novih dionica će imati oni Kvalificirani ulagatelji (kako su isti definirani u 
Javnom pozivu) za koje postoje indicije da imaju namjeru dugoročne investicije u Izdavatelja; 
- veličina Kvalificiranog ulagatelja, odnosno prednost pri alokaciji Novih dionica može dati Kvalificiranim ulagateljima s većim 
investicijskim potencijalom;  
- kvaliteta ponude, odnosno broj Novih dionica na koje se odnosi ponuda pojedinog Kvalificiranog ulagatelja; te 
- odnos upisnika i Izdavatelja. 
 
Ako u prvom krugu Kvalificirani ulagatelji upišu manje ili jednak broj Novih dionica od najvećeg broja Novih dionica koje su ponuđene u 
prvom krugu, pojedinom Kvalificiranom ulagatelju alocirat će se sve Nove dionice koje je valjano upisao i uplatio (s time da se uplata 
upisanih Novih dionica vrši nakon drugog kruga). 
 
U slučaju da Kvalificirani ulagatelji upišu više Novih dionica nego što je ponuđeno, Uprava Izdavatelja će prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni 
odlučiti koji broj Novih dionica će alocirati pojedinom Kvalificiranom ulagatelju, vodeći se prvenstveno naprijed navedenim čimbenicima. 
 
Kvalificiranim ulagateljima koji u prvom krugu upišu više Novih dionica nego što im može biti alocirano u prvom krugu, po proteku upisa i 
uplate Novih dionica u drugom krugu, alocirat će se i eventualni preostali iznos Novih dionica koje u drugom krugu ne budu upisane i 
uplaćene sukladno pravilima alokacije Novih dionica u prvom krugu. Ni u kojem slučaju Kvalificiranim ulagateljima ne može biti alociran 
veći broj Novih dionica od onog kojeg su upisali. 
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