
SAŽETAK PROSPEKTA 

Sažeci se sastoje od zahtjeva za objavljivanje, poznatih kao "Elementi". Ovi su Elementi pobrojani u 

Odjeljcima A – E (A.1 – E.7). Ovaj sažetak sadrži sve Elemente čije je uključivanje u sažetak obvezno za ovu 

vrstu vrijednosnih papira i izdavatelja. Kako neke elemente nije potrebno razmatrati, moguće su praznine u 

redoslijedu numeriranja Elemenata. Čak i ako je neki Element nužno uvrstiti u sažetak zbog vrste 

vrijednosnog papira ili izdavatelja, moguće je da se ne mogu navesti nikakve relevantne informacije s 

obzirom na Element. U takvom slučaju u sažetku je potrebno navesti kratak opis Elementa uz napomenu 

"nije primjenjivo". 

Odjeljak A – Uvod i upozorenja 

 

Element Naziv  

A.1 Upozorenje da sažetak 

treba čitati kao uvod i 

odredba o tužbama 

 Ovaj sažetak treba čitati kao uvod u ovaj prospekt 

(Prospekt). 

 Svaku odluku o ulaganju u do EUR 500.000.000 

Obveznica Optimix na donositelja A 2015 s 

ograničenim regresom serije B2 (Obveznice Optimix A 

na donositelja), do EUR 500.000.000 Definitivnih 

obveznica Optimix na ime A 2015 s ograničenim 

regresom serije R2 (Obveznice Optimix A na ime, a 

zajedno s Obveznicama Optimix A na donositelja, 

Obveznice Optimix A), do EUR 500.000.000 Obveznica 

Optimix B na donositelja 2015 s ograničenim regresom 

serije B2 (Obveznice Optimix B na donositelja), do 

EUR 500.000.000 Definitivnih obveznica Optimix B na 

ime B 2015 s ograničenim regresom serije R2 

(Obveznice Optimix B na ime, a zajedno s 

Obveznicama na donositelja Optimix B, Obveznice 

Optimix B), do EUR 500.000.000 Obveznica Optimix 

C na donositelja 2015 s ograničenim regresom serije 

B2 (Obveznice Optimix C na donositelja), do EUR 

500.000.000 Definitivnih obveznica Optimix C na ime 

2015 s ograničenim regresom serije R2 (Obveznice 

Optimix C na ime, a zajedno s Obveznicama Optimix 

C na donositelja Obveznice Optimix C), EUR 

500.000.000  Obveznica na plemenite metale 2015 na 

donositelja s ograničenim regresom serije B2 

(Obveznice na plemenite metale na donositelja), do 

EUR 500.000.000 Definitivnih obveznica na plemenite 

metale na ime 2015 s ograničenim regresom serije R2 

(Obveznice na plemenite metale na ime, a zajedno s 

Obveznicama na plemenite metale na donositelja, 

Obveznice na plemenite metale), do EUR 500.000.000 

Obveznica na valutne fondove na donositelja 2015 s 

ograničenim regresom serije B2 (Obveznice na valutne 

fondove na donositelja) i do EUR 500.000.000 

Definitivnih obveznica na valutne fondove na ime 2015 

s ograničenim regresom serije R2 (Obveznice na 

valutne fondove na ime, a zajedno s Obveznicama na 

valutne fondove na donositelja Obveznice na valutne 

fondove i do EUR 500.000.000 Top-10 Obveznica na 
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donositelja 2015 s ograničenim regresom serije B1 

(Top-10 Obveznice na donositelja), do EUR 

500.000.000 Top-10 Definitivnih Obveznica na ime 

2015 s ograničenim regresom serije R1 (Top-10 

Obveznice na ime i, zajedno s Top-10 Obveznicama na 

donositelja, Top-10 Obveznice, a zajedno s 

Obveznicama Optimix A, obveznicama Optimix B, 

obveznicama Optimix C, Obveznicama na plemenite 

metale i Obveznicama na valutne fondove, Obveznice) 

ulagatelj treba temeljiti na razmatranju Prospekta u 

cjelini. 

 U slučaju podnošenja sudske tužbe u vezi s 

informacijama sadržanim u Prospektu, ulagač tužitelj 

možda će sukladno nacionalnom zakonodavstvu 

zemlje članice morati snositi troškove prijevoda 

Prospekta prije početka sudskog postupka. 

 Građanskopravnu odgovornost imaju samo one osobe 

koje su sastavile sažetak uključujući njegove 

eventualne prijevode i to samo ako sažetak dovodi u 

zabludu, netočan je ili je nedosljedan kad se čita 

zajedno s ostalim dijelovima Prospekta, ili ako, kad se 

čita zajedno s ostalim dijelovima Prospekta, sažetak ne 

pruža ključne informacije za pomoć ulagateljima pri 

razmatranju ulaganja u Obveznice. 

A.2 Pristanak na korištenje 

Prospekta, razdoblje 

valjanosti i ostali 

sadržani uvjeti 

Izdavatelj je ovlastio Timberland Invest Ltd. (Agenta 

distribucije) za korištenje Prospekta za svrhu svakog konačnog 

plasmana Obveznica tijekom Razdoblja ponude (prema definiciji 

u nastavku). Informacije o uvjetima ponude Obveznica od 

strane Agenta za distribuciju dat će se u trenutku ponude od 

strane Agenta za distribuciju. 

Odjeljak B – Izdavatelj 

 

Element Naziv  

B.1 Naziv i tvrtka Izdavatelja Timberland Securities SPC (Društvo) koji djeluje za račun 

zasebnih segregiranih portfelja pod nazivima "Optimix A SP", " 

Optimix B SP", "Optimix C SP", "Plemeniti metali SP", "Valutni 

fondovi SP" i „Top-10 SP (kreirani u skladu s člankom 216. 

Zakona o trgovačkim društvima (prema definiciji u nastavku) 

(Izdavatelj). 

B.2 Sjedište/ pravni oblik/ 

zakonodavstvo/ država 

osnivanja 

Društvo je izuzeto društvo s ograničenom odgovornošću, 

osnovano i registrirano kao društvo segregiranih portfelja prema 

zakonima Kajmanskih otoka sa sjedištem na Kajmanskim 

otocima. Sjedište Društva nalazi se u uredu MaplesFS Limited, 

PO Box 1093, Queensgate House, Grand Cayman Ky1-1102, 

Kajmanski otoci. 

 



 iii  
 

Element Naziv  

B.16 Većinski dioničari Ovlašteni temeljni kapital Društva iznosi EUR 31.000 i podijeljen 

je u 31.000 dionica nominalne vrijednosti od po EUR 1 svaka od 

kojih su sve izdane. 31.000 dionica Društva u vlasništvu je 

Stichting Timberland  V, zaklade (stichting) koja je osnovana i 

koja djeluje prema zakonima Nizozemske. 

B.17 Kreditni rejting  Nije primjenjivo – Nije predviđena dodjela kreditnog rejtinga 

Obveznicama ili Izdavatelju.  

B.20 Izjava o tome je li 

Izdavatelj osnovan u svrhu 

izdavanja vrijednosnih 

papira pokrivenih 

imovinom. 

Izdavatelj je društvo posebne namjene osnovano u svrhu izdavanja 

vrijednosnih papira pokrivenih imovinom. 

B.21 Osnovni predmet 

poslovanja Izdavatelja i 

prikaz strana u transakciji 

(uključujući izravno ili 

neizravno vlasništvo) 

Poslovna djelatnost Društva sastoji se u provedbi transakcija 

sekuritizacije. 

Timberland Investment SA (Temeljni izdavatelj) izdat će više 

serija obveznica s ograničenim regresom (Temeljni vrijednosni 

papiri) koje će upisati Izdavatelj.  

Commerzbank AG je naplatna banka koju je u odnosu na 

Obveznice imenovao Izdavatelj (Naplatna banka). Ulagatelji (i) 

u Obveznice na donositelja koji plaćaju Cijenu upisa (prema 

definiciji u nastavku) u valuti koja nije EUR i (ii) u Obveznice na 

ime, platit će Cijenu upisa Naplatnoj banci (ili bilo kojoj njenoj 

povezanoj podružnici ili korespondentnoj banci). Naplatna banka 

doznačit će iznose upisa Banci koja vodi račun (nakon njihove 

konverzije u EUR, ako je primjenjivo) (prema definiciji u 

nastavku). 

Alter Domus Fund Services (Malta) Limited je agent Izdavatelja 

za registraciju i prijenos (Agent za registraciju i prijenos). Agent 

za registraciju i prijenos vodit će knjigu Obveznica na ime i 

obavljati sve obveze u vezi s njom. 

Izdavatelj je imenovao Oaklet GmbH obračunskim agentom s 

obzirom na Obveznice (Agent za obračun). 

Société Générale Bank & Trust S.A. je platni agent, skrbnik i 

banka koja vodi račun Izdavatelja (Platni agent, Skrbnik i 

Banka koja vodi račun). 

Timberland Securities Investment Ltd. je aranžer Izdavatelja 

(Aranžer). 

Timberland Invest Ltd. je agent za distribuciju kojeg je s obzirom 

na Obveznice imenovao Izdavatelj i zadužen je za distribuciju 

Obveznica (Agent za distribuciju). 

Odnos svake od gore navedenih strana s Izdavateljem je da djeluje 

u svom odnosnom gore opisanom svojstvu. 
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Gore navedene strane neovisne su jedne od drugih, i nisu izravno 

ili neizravno u vlasništvu ili pod kontrolom bilo koje od tih strana. 

B.22 Izjava o tome da 

poslovanje nije započelo i 

da nema financijskih 

izvještaja 

Od datuma osnivanja Društvo nije započelo s poslovanjem i do 

datuma ovog Prospekta nije pripremljeno niti jedno financijsko 

izvješće. 

B.23 Odabrani ključni povijesni 

financijski podaci 

Izdavatelja 

Nije primjenjivo – Do datuma ovog Prospekta nije pripremljeno 

niti jedno financijsko izvješće.  

B.24 Opis materijalno značajnih 

negativnih promjena  

Nije primjenjivo – Do datuma ovog Prospekta nije pripremljeno 

niti jedno financijsko izvješće. 

B.25 Opis temeljne imovine Izdavatelj vjeruje da Temeljni vrijednosni papiri svojim 

obilježjima iskazuju sposobnost generiranja sredstava za 

servisiranje svih dospjelih plaćanja po Obveznicama. 

Izdavatelj će upisati Temeljne vrijednosne papire iz neto sredstava 

prikupljenih prodajom Obveznica tijekom razdoblja ponude, koje 

započinje datumom ovog Prospekta i završava 29 rujna 2016. 

(Razdoblje ponude). 

Relevantna kontribucija u odnosu na Obveznice Optimix A, 

Obveznice Optimix B, Obveznice Optimix C, Obveznice na 

plemenite metale, Obveznice na valutne fondove i Obveznice 

Top-10 koristit će se za upis Temeljnih vrijednosnih papira kako 

slijedi: 

 

 

Obveznice 

vlasničkog 

portfelja s 

ograničenim 

regresom 

Obveznice 

obvezničkog 

portfelja s 

ograničenim 

regresom 

Obveznice 

portfelja 

plemenitih 

metala s 

ograničenim 

regresom 

Obveznice 

valutnog 

portfelja s 

ograničenim 

regresom 

Obveznice 

portfelja 

Top-10 s 

ograničenim 

regresom 

 

Obveznice 

Optimix A 
70%* 15%* 15%* 0%* 

0% 

Obveznice 

Optimix B 

60%* 20%* 20%* 0%* 0% 

Obveznice 

Optimix C 

50%* 25%* 25%* 0%* 0% 

Obveznice 

na 

plemenite 

metale 

0%* 0%* 100%* 0%* 0% 

Obveznice 

na valutne 

0%* 10%* 0%* 90%* 0% 
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fondove 

Top-10 

Obveznice 

0% 10% 0% 0% 90% 

* približna vrijednost 

Temeljni izdavatelj ulaže neto prihod od emisije Obveznica 

vlasničkog portfelja s ograničenim regresom u odabir od 

trideset četiri serije dionica fonda.  

Temeljni izdavatelj ulaže neto prihod od emisije Obveznica 

obvezničkog portfelja s ograničenim regresom u izbor od 

sljedećih vrsti obveznica: (i) njemačke pokrivene obveznice, (ii) 

luksemburške pokrivene obveznice i (iii) obveznice izdane od 

tvrtki čije su dionice uključene u sastav jednog od sljedećih 

indeksa: Dax (Deutscher Aktien IndeX), CAC 40 (Cotation 

Assistée en Continu), FTSE 100 Index (Financial Times Stock 

Exchange 100), DJIA (Dow Jones Industrial Average), S&P/TSX 

Composite Index, AEX (Amsterdam Exchange Index) i Euro 

Stoxx 50 Index. 

Temeljni izdavatelj ulaže neto prihod od Obveznica portfelja 

plemenitih metala s ograničenim regresom u jednu ili više vrsta 

sljedećih plemenitih metala: (i) zlato, (ii) srebro, (iii) platina i (iv) 

paladij. 

Temeljni izdavatelj ulaže neto prihod od Obveznica valutnog 

portfelja s ograničenim regresom u odabir od do osam 

prihvatljivih dionica fonda koje nisu denominirane u EUR. 

Temeljni izdavatelj ulaže neto prihod od Obveznica portfelja 

Top-10 s ograničenim regresom u odabir od deset serija dionica 

fonda. 

Temeljni vrijednosni papiri bit će izdani po zasebnim segmentima 

Temeljnog izdavatelja, glasit će na ime, u denominaciji od EUR 

0,01 svaki, i oni su izravne, bezuvjetne i neosigurane obveze 

Temeljnog izdavatelja koje će u svakom trenutku međusobno biti 

istog ranga (pari passu).  

Obveze Temeljnog izdavatelja po Temeljnim vrijednosnim 

papirima neosigurane su obveze. Stoga ne postoji razina 

kolateralizacije u odnosu na obveze Temeljnog izdavatelja po 

Temeljnim vrijednosnim papirima. Koncept tržišne vrijednosti 

kolaterala (LTV) nije primjenjiv s obzirom na prepakiravanje 

Temeljnih vrijednosnih papira. 

Izdavatelj vjeruje da temeljna imovina kojom je osigurano izdanje 

Temeljnih vrijednosnih papira svojim obilježjima iskazuje 

sposobnost generiranja sredstava za servisiranje svih dospjelih 

plaćanja po Temeljnim vrijednosnim papirima. 
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B.26 Aktivno upravljana 

udružena imovina kojom 

je pokriveno izdanje 

Nije primjenjivo, ne postoji aktivno upravljana udružena imovina 

kojom je osigurano izdanje. 

B.27 Izjava u vezi sa 

zamjenjivim (fungibilnim) 

izdanjima 

Izdavatelj može povremeno, bez suglasnosti imatelja Obveznica 

(Imatelji Obveznica), kreirati i izdati daljnje Obveznice koje su 

osigurane Temeljnom imovinom (prema definiciji u nastavku).  

B.28 Opis strukture transakcije Izdavatelj će koristiti neto sredstva od prodaje Obveznica tijekom 

Razdoblja ponude za upis Temeljnih vrijednosnih papira na datum 

izdavanja Obveznica ili oko njega. Upisom ili drukčijim 

stjecanjem Obveznica Imatelji Obveznica stječu izloženost s 

obzirom na kretanje (pozitivno ili negativno) Temeljnih 

vrijednosnih papira.  

Izdavatelj nema pravo na redovne isplate po Temeljnim 

vrijednosnim papirima. Međutim, Izdavatelj može u svakom 

trenutku zahtijevati otkup Temeljnih vrijednosnih papira. 

Za daljnje informacije o strukturi transakcije upućujemo na 

Element C.9 u nastavku. 

B.29 Opis novčanih tijekova i 

informacije o suprotnim 

ugovornim stranama za 

zamjenu 

Za informacije o novčanim tijekovima pogledajte gornji Element 

B.28. 

Nisu predviđene suprotne ugovorne strane za zamjenu (swap). 

B.30 Naziv i opis originatora 

sekuritizirane imovine 

Molimo pogledajte Elemente B.21 i B.25. Temeljna imovina bit 

će Temeljni vrijednosni papiri koje izda Timberland Investment 

SA.  

Društvo Timberland Investment SA osnovano je prema zakonima 

Luksemburga kao društvo posebne namjene za potrebe izdavanja 

vrijednosnih papira pokrivenih imovinom. 

 

Odjeljak C – Vrijednosni papiri 

 

Element Naziv  

C.1 Opis Obveznica/ISIN Vrijednosni papiri opisani u ovom odjeljku su Obveznice 

pokrivene Temeljnim vrijednosnim papirima.  

 ISIN 

Obveznice na donositelja Optimix A  XS1280930873  

Obveznice na donositelja Optimix B  XS1280931095  

Obveznice na donositelja Optimix C  XS1280934354 
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Obveznice na plemenite metale na 

donositelja 

XS1280939585  

Obveznice na valutne fondove na 

donositelja 

XS1280944072  

Top-10 Obveznice na donositelja XS1280944825 

Obveznicama na ime neće se dodijeliti ISIN broj. Obveznice na 

ime neće biti uvrštene za trgovanje ili kotirati na bilo kojoj burzi 

dionica. 

 

C.2 Valuta Valuta Obveznica je EUR. 

C.5 Ograničenja prenosivosti Nema ograničenja glede slobodne prenosivosti Obveznica na 

donositelja. Prijenos Obveznice na ime ne može se registrirati (i) 

nakon što je izdana obavijest o nastupu slučaja neispunjenja 

ugovornih obveza sukladno uvjetima Obveznica na ime ili (ii) 

tijekom razdoblja od petnaest (15) dana koje završava na datum 

dospijeća za bilo koje plaćanje u vezi s tom Obveznicom na ime. 

C.8 Prava koja proizlaze iz 

Obveznica, uključujući 

rangiranje i ograničenja tih 

prava 

Prava: Osim ako se prethodno ne otkupe ili kupe i otkažu, 

Imatelji obveznica imaju pravo na Iznos otkupa na Datum 

dospijeća (svi relevantni uvjeti prema definiciji u nastavku). Svaki 

Imatelj Obveznica može, prije Datuma dospijeća, zatražiti 

prijevremeni otkup svih ili dijela svog portfelja Obveznica i to 15. 

studenoga svake kalendarske godine, počevši s 15. studenim 2023. 

Rang: Obveznice čine izravnu, neosiguranu dužničku obvezu 

Izdavatelja, s ograničenim regresom i "pass through" i istog su 

ranga, proporcionalno i bez međusobnog prioriteta, sa svim 

drugim postojećim izravnim, neosiguranim zaduženjima 

Izdavatelja bez regresa koja su alocirana ili će biti alocirana 

relevantnom Portfelju, no, u slučaju insolventnosti (uključujući 

stečaj, insolventnost i dobrovoljnu ili sudsku likvidaciju), samo u 

mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonima koji uređuju 

prava vjerovnika općenito.  

U skladu s člankom 220. Zakona o trgovačkim društvima (rev. 

2013.) Kajmanskih otoka s izmjenama i dopunama (Zakon o 

trgovačkim društvima), imovina pripisiva relevantnom Portfelju 

koristit će se samo za ispunjenje obveza koje dospijevaju prema 

vjerovnicima u odnosu na taj Portfelj i nije raspoloživa i ne smije 

se koristiti za namiru potraživanja vjerovnika Društva ili 

vjerovnika drugog segregiranog portfelja Društva. 

Ograničenja: Upisom Obveznica ili njihovim stjecanjem na drugi 

način, Imatelji Obveznica izričito priznaju i prihvaćaju, i smatrat 

će se da su prihvatili i priznali da Izdavatelj (i) podliježe Zakonu o 

trgovačkim društvima i (ii) da je s obzirom na Obveznice kreirao 

Portfelje kojima će se alocirati sva imovina, prava, potraživanja i 
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ugovori u vezi s Obveznicama. Nadalje, Imatelji Obveznica 

priznaju i prihvaćaju da imaju mogućnost regresa samo prema 

imovini relevantnog Portfelja, a ne prema imovini dodijeljenoj 

bilo kojim drugim segregiranim portfeljima koje je kreiralo 

Društvo ili prema općoj imovini Društva. Imatelji Obveznica 

priznaju i prihvaćaju da nakon realizacije cjelokupne imovine 

dodijeljene relevantnom Portfelju neće imati pravo poduzimati 

bilo kakve druge korake prema Izdavatelju radi naplate bilo 

kakvih daljnjih dospjelih iznosa, te da će prava na primanje bilo 

kakvog takvog iznosa prestati. Imatelji Obveznica prihvaćaju da 

neće zaplijeniti ili drukčije ovršiti imovinu Izdavatelja alociranu u 

relevantni Portfelj ili u druge segregirane portfelje Izdavatelja ili 

opću imovinu Društva. Niti jedan Imatelj Obveznica naročito neće 

imati pravo (i) pokrenuti protiv Društva ili bilo kojeg segregiranog 

portfelja Društva, uključujući Portfelje, ili se pridružiti ili pomoći 

bilo kojoj osobi u pokretanju protiv Društva ili bilo kojeg 

segregiranog portfelja Društva, uključujući Portfelje, bilo koji 

drugi postupak korak za zatvaranje, likvidaciju, stečaj, nagodbu s 

vjerovnicima ili proglašavanje insolventnosti po bilo kojem 

zakonu Kajmanskih otoka, luksemburškom zakonu ili sličnom 

zakonu bilo koje jurisdikcije, ili (ii) zatražiti prinudnu upravu 

prema članku 224. Zakona o trgovačkim društvima u odnosu na 

Portfelje ili bilo koji drugi segregirani portfelj Društva. 

C.9 Kamata/Otkup Kamata 

Na obveznice se ne isplaćuje kamata. 

Otkup (svi relevantni izrazi prema definicijama u nastavku) 

Konačni otkup 

Osim ako se prethodno ne otkupe ili kupe i otkažu kako je 

navedeno u nastavku, Izdavatelj će otkupiti Obveznice na Datum 

dospijeća isplatom Iznosa otkupa Imateljima Obveznica. 

Prijevremeni otkup 

(a) Otkup po odluci Izdavatelja 

U određenim okolnostima Izdavatelj može po svom 

odabiru izdati obavijest Imateljima Obveznica kojom ih 

obavještava o prijevremenom otkupu Obveznica (u 

cijelosti ali ne i djelomično). Izdavatelj će otkupiti 

Obveznice isplatom Iznosa otkupa Imateljima Obveznica. 

(b) Otkup po odluci Imatelja Obveznica 

Ne dirajući u njegovo pravo prijevremenog otkupa u vezi 

sa slučajem neispunjenja ugovornih obveza od strane 

Izdavatelja, svaki Imatelj Obveznica može, prije Datuma 

dospijeća, zatražiti prijevremeni otkup svih ili dijela svog 

portfelja Obveznica i to 15. studenoga svake kalendarske 

godine, počevši s 15. studenim 2023. Izdavatelj će 
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otkupiti svaku relevantnu Obveznicu isplatom Iznosa 

opcijskog otkupa relevantnim Imateljima Obveznica. 

Usklađena nominalna vrijednost znači u odnosu na svaku 

Obveznicu iznos koji dnevno izračunava Agent obračuna 

uzimajući između ostalog u obzir neto vrijednost Temeljne 

imovine, i koju Agent obračuna objavljuje svakog radnog dana na 

internetskom mjestu Izdavatelja (www.timberland-

securities.com), s tim da će za prve Obveznice koje upiše ili kupi 

(ovisno o slučaju) eksterni ulagatelj Usklađena nominalna 

vrijednost biti jednaka Početnoj nominalnoj vrijednosti. 

Aranžer znači Timberland Securities Investment Ltd. 

Naknada za aranžiranje znači u odnosu na svaku Obveznicu 

naknadu od pet (5) posto Usklađene nominalne vrijednosti na 

Datum upisa koju Izdavatelj plaća Aranžeru za njegovu ulogu u 

aranžiranju izdavanja Obveznica. 

Iznosi predujmova Aranžera znače sve iznose, naknade i 

troškove koje svakodobno predujmi Aranžer u vezi s, između 

ostalim, strukturiranjem, kreiranjem, poslovanjem ili likvidacijom 

Portfelja i izdavanjem ili otkupom Obveznica Portfelja, a koje 

Izdavatelj mora vratiti Aranžeru, s tim da ti iznosi, naknade i 

troškovi moraju biti otplaćeni prije Datuma dospijeća.  

Kontribucija Obveznica u odnosu na svaku Obveznicu znači: 

(A) Cijenu upisa 

minus  

(B) zbroj (i) Jednokratne naknade, (ii) Interne provizije, 

(iii) iznosa jednakog iznosu od dva (2) posto od 

Usklađene nominalne vrijednosti na Datum upisa koji će 

se alocirati u Knjigu gotovine i (iv) Naknade za 

aranžiranje. 

Radni dan znači dan (osim subote i nedjelje) na koji su banke 

otvorene za općenito poslovanje u Luksemburgu i koji je ujedno i 

poslovni dan sustava TARGET2. 

Knjiga gotovine znači jedan ili više zasebnih računa kreiranih za 

Portfelj koji će se koristiti za plaćanje Troškova. 

Troškovi znače, u odnosu na Portfelj, sve neplaćene troškove i 

izdatke koji su nastali po Izdavatelja u vezi sa Portfeljom i 

Obveznicama Portfelja, uključujući dolje navedene, plative prema 

sljedećem redoslijedu prvenstva (uz uvjet bilo kojeg prava zaloga 

ili prijeboja odobrenog u bilo kom trenutku od strane Izdavatelja u 

vezi s Portfeljem Obveznica: 

 

(a) prvo, sve izravne i neizravne poreze, troškove, isplate i 
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davanja koja je Izdavatelj imao u vezi s izdavanjem Obveznica 

Portfelja, stjecanjem Temeljnih vrijednosnih papira, prinudnom 

naplatom Temeljnih vrijednosnih papira, otkupom Obveznica 

Portfelja i upravljanjem prodajom, prijenosom ili likvidacijom 

Temeljnih vrijednosnih papira. 

(b) drugo, godišnje naknade koje Izdavatelj plaća za reviziju 

Portfelja;  

(c) treće, sve naknade, davanja i troškove koje Izdavatelj mora 

platiti u vezi s kreiranjem, poslovanjem i likvidacijom Portfelja 

(uključujući između ostalog sve računovodstvene troškove koje je 

Izdavatelj imao u vezi s Portfeljom (osim troškova revizije 

navedenih u Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden.gore) i izdavanjem Obveznica Portfelja, troškove i 

rashode koji nastanu po Izdavatelja u vezi s organiziranjem 

glavnih skupština Imatelja Obveznica Portfelja ili skupština 

imatelja samo pojedinačnih serija Obveznica Portfelja (zavisno od 

slučaja) ili za pribavljanje suglasnosti imatelja jedne ili više serija 

Obveznica Portfelja te troškove i izdatke koje Izdavatelj ima u 

vezi sa sjednicama uprave koje se održavaju u vezi s Portfeljom); 

(d) četvrto, sve iznose, naknade i troškove plative bilo kojoj 

drugoj strani čija su potraživanja nastala u vezi s Portfeljom (osim 

Imatelja Obveznica Portfelja i osim strana kojima su plativi 

različiti iznosi navedeni u točkama Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden. do (cFehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden. (uključivo) (koji međusobno 

rangiraju pari passu i pro rata);  

(e) peto, Servisna naknada; 

(f) šesto, Iznosi predujmova Aranžera, i  

(g) sedmo, onaj dio Pro rata troškova koji su alocirani i/ili će biti 

alocirani na Portfelj. 

Početna nominalna vrijednost znači EUR 1,00. 

Interna provizija znači u odnosu na svaku Obveznicu iznos 

internih troškova koji je Izdavatelj dužan platiti Agentu 

distribucije u vezi s distribucijom Obveznica, a koji iznosi deset 

(10) posto od Usklađene nominalne vrijednosti na Datum upisa, 

koji će otplatiti tijekom razdoblja koje započinje 27. kolovoza 

2016. a završava na uključivo datum na koji istječe razdoblje 

zabrane raspolaganja. 

Datum izdavanja znači 27. kolovoza 2015. 

Račun izdavatelja znači račun koji Izdavatelj ima kod [Platnog 

agenta].  

Lock-Up (Razdoblje zabrane raspolaganja) znači razdoblje 

koje započinje 27. kolovoza 2015. i završava s uključivo 31. 
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prosincem 2022. 

Datum dospijeća znači raniji od sljedeća dva datuma (i) sljedeći 

Radni dan nakon potpunog otkupa sve imovine koja je sastavni 

dio Relevantnih temeljnih vrijednosnih papira ili (ii) 27. kolovoza 

2040. 

Nominalna vrijednost znači svakodobno stanje glavnice 

Obveznica, koje je na 27. kolovoza 2015. jednako Početnoj 

nominalnoj vrijednosti. 

Opći troškovi poslovanja znači sve operativne troškove (kao što 

su troškovi revizora, javnobilježničke naknade i troškovi, troškovi 

korporativnih usluga, troškovi registracije, troškovi objavljivanja, 

troškovi vezani uz sazivanje i održavanje glavnih skupština i drugi 

troškovi koje je Društvo dužno platiti u vezi sa svojim 

poslovanjem) kao i izravne i neizravne poreze i davanja koji su po 

društvo nastali ili će nastati, a koji se ne mogu alocirati na 

određeni segregirani portfelj Društva. Društvo ima pravo kreirati 

proračun za Opće troškove poslovanja koje će Društvo vjerojatno 

imati u budućnosti a iznosi kojih se mogu utvrditi ili procijeniti 

unaprijed (Proračun). Društvo može ovaj Proračun podijeliti na 

mjesečne obroke (Obroci) i ove Obroke uzeti u obzir pri 

utvrđivanju Općih troškova poslovanja.  

Iznos opcionalnog otkupa znači (A) podijeljeno s (B), pri čemu 

je (A) Ukupan iznos opcionalnog otkupa umanjen za Relevantne 

troškove opcionalnog otkupa, a (B) je ukupan broj svih Obveznica 

relevantne serije u optjecaju koji će se otkupiti. 

Omjer opcionalnog otkupa znači ukupni broj Obveznica 

relevantne serije koji će se otkupiti (A), podijeljen s ukupnim 

brojem svih Obveznica te serije u optjecaju (B). 

Relevantni troškovi opcionalnog otkupa znači udio Relevantnih 

troškova koji se pripisuju Obveznicama relevantne serije koje će 

se otkupiti, a koji se izračunava množenjem Relevantnih troškova 

(A) s Omjerom opcionalnog otkupa (B). 

Iznos djelomičnog otkupa znači (A) podijeljeno s (B), pri čemu 

je (A) Ukupan iznos djelomičnog otkupa umanjen za Relevantne 

troškove, a (B) je ukupan broj svih Obveznica relevantne serije u 

optjecaju. 

Imatelji Obveznica Portfelja znači imatelje Obveznica Portfelja 

zbirno. 

Obveznice Portfelja znači zbirno sve obveznice u optjecaju svih 

serija koje je izdao Izdavatelj po relevantnom Portfelju. 

Pro rata troškovi znači Opće troškove poslovanja koje će 

Društvo alocirati, polugodišnje unatrag, na sve segregirane 

portfelje Društva, na pro rata osnovici ovisno o veličini odnosnog 

segregiranog portfelja i složenosti transakcija provedenih za taj 
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segregirani portfelj (strukturu alociranja utvrđuje Društvo 

isključivo po svom nahođenju) i na osnovici pro rata temporis za 

segregirane portfelje koji se kreiraju u tom polugodišnjem 

razdoblju, uz uvjet da odnosna dokumentacija izdanja ne isključi 

da Opće troškove poslovanja može snositi određeni segregirani 

portfelj Društva.  

Omjer znači Ukupna kontribucija Obveznica (A) podijeljena s 

Ukupnom kontribucijom (B). 

Iznos otkupa znači (A) podijeljeno s (B), pri čemu je (A) Ukupan 

iznos otkupa umanjen za Relevantne troškove, a (B) je ukupan 

broj Obveznica relevantne serije u optjecaju. 

Datum iznosa otkupa je datum na koji Izdavatelj primi Ukupan 

iznos otkupa, Ukupan iznos opcionalnog otkupa ili Ukupan iznos 

djelomičnog otkupa (ovisno o slučaju). 

Relevantni troškovi znači dio Ukupnih troškova koji se pripisuje 

Obveznicama relevantne serije u optjecaju, koji se izračunava 

množenjem Ukupnih troškova (A) s Omjerom (B). 

Relevantna Temeljna imovina znači dio Temeljne imovine koji 

se pripisuje Obveznicama relevantne serije u optjecaju, koji se 

izračunava množenjem ukupne vrijednosti Temeljne imovine (A) 

s Omjerom (B). 

Relevantni Temeljni vrijednosni papiri znači dio Temeljnih 

vrijednosnih papira koji se pripisuje Obveznicama relevantne 

serije u optjecaju, koji se izračunava množenjem ukupne 

vrijednosti Temeljnih vrijednosnih papira (A) s Omjerom (B). 

Servisna naknada znači iznos koji Izdavatelj plaća Agentu 

distribucije, a koji iznosi 0,075 (75 tisućica) posto mjesečno od 

neto vrijednosti Temeljne imovine koju izračuna Agent obračuna 

primjenom načela fer vrijednosti (to jest povijesne troškove 

umanjene za trajno umanjenje vrijednosti) ili Međunarodnih 

standarda financijskog izvješćivanja (MSFI), kao važećih 

računovodstvenih načela. 

Datum upisa znači kasniji od sljedeća dva datuma: (i) Radni dan 

na koji Izdavatelj primi popunjeni obrazac upisa od relevantnog 

ulagatelja i sve dokumente sukladno važećim zakonima i (ii) 

Radni dan na koji Izdavatelj primi na Račun Izdavatelja Cijenu 

upisa u EUR (nakon konverzije, ako je primjenjivo). 

 

Cijena upisa znači u odnosu na svaku Obveznicu zbroj (A) 

Usklađene nominalne vrijednosti na dan koji prethodi Datumu 

upisa (a koji dan ne smije biti raniji od Datuma izdavanja) i (B) 

Jednokratne naknade. Cijena upisa u odnosu na Obveznice 

objavljuje se svakog Radnog dana na internetskoj stranici 

Izdavatelja (www.timberland-securities.com). 

Radni dan TARGET2 znači dan na koji posluje sustav 

TARGET2. 
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Sustav TARGET2 znači Trans-European Automated Real-Time 

Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System 

(Transeuropski automatizirani sustav ekspresnih novčanih 

transakcija u realnom vremenu na bruto načelu).  

Ukupna kontribucija znači ukupan iznos kontribucije svih 

Obveznica Portfelja koji je Izdavatelj upotrijebio za kupnju 

Temeljnih vrijednosnih papira. 

Ukupni troškovi znače, u odnosu na relevantni Portfelj, zbroj (i) 

stanja troškova na Datum iznosa otkupa i (ii) Troškova, ako ih 

ima, koji će postati plativi nakon Datuma iznosa otkupa no koji su 

nastali po Izdavatelja u razdoblju tijekom kojeg su Obveznice 

relevantne serije koje će se otkupiti bile u optjecaju. 

Ukupna Kontribucija Obveznica znači ukupan iznos 

Kontribucija Obveznica svih Obveznica relevantne serije u 

optjecaju. 

Ukupan iznos opcionalnog otkupa znači iznos koji je jednak, 

bez dvostrukog uračunavanja, iznosu koji je Izdavatelj primio u 

vezi s (i) otkupom Relevantnih Temeljnih vrijednosnih papira ili 

relevantnog dijela vrijednosnih papira u slučaju samo djelomičnog 

otkupa Obveznica relevantne serije u optjecaju i/ili (ii) u vezi s 

takvim Relevantnim Temeljnim vrijednosnim papirima koje je 

Izdavatelj otuđio i/ili (iii) u vezi s prinudnom naplatom takvih 

Relevantnih temeljnih vrijednosnih papira ili sa svakim 

osiguranim interesom stečenim s tim u vezi plus odgovarajući dio 

Relevantne Temeljne imovine koji se već drži u obliku gotovine 

(ako je to slučaj). 

Ukupan iznos djelomičnog otkupa znači iznos koji je jednak, 

bez dvostrukog uračunavanja, iznosu koji je Izdavatelj primio u 

vezi s (i) otkupom relevantnog dijela Relevantnih Temeljnih 

vrijednosnih papira i/ili (ii) u vezi s takvim Relevantnim 

Temeljnim vrijednosnim papirima koje je Izdavatelj otuđio i/ili 

(iii) u vezi s prinudnom naplatom takvih Relevantnih temeljnih 

vrijednosnih papira ili sa svakim osiguranim interesom stečenim s 

tim u vezi plus odgovarajući dio Relevantnog Temeljnog koje se 

već drži u obliku gotovine (ako je to slučaj). 

Ukupan iznos otkupa znači iznos koji je jednak, bez dvostrukog 

uračunavanja, iznosu koji je Izdavatelj primio u vezi s (i) 

potpunim otkupom Relevantnih Temeljnih vrijednosnih papira i/ili 

(ii) u vezi s takvim Relevantnim Temeljnim vrijednosnim 

papirima koje je Izdavatelj otuđio i/ili (iii) u vezi s prinudnom 

naplatom takvih Relevantnih temeljnih vrijednosnih papira ili sa 

svakim osiguranim interesom stečenim s tim u vezi, plus 

cjelokupni iznos Relevantne Temeljne imovine koji se već drži u 

obliku gotovine (ako je to slučaj). 

Temeljna imovina znači, u odnosu na relevantni Portfelj, (i) 

Temeljne vrijednosne papire; (ii) svu gotovinu primljenu u vezi s 
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otkupom Temeljnih vrijednosnih papira; (iii) gotovinu koja se drži 

u Knjizi gotovine; i (iv) svu gotovinu na Računu Izdavatelja, u 

svakom od slučajeva alociranu, u svakom danom trenutku, 

Portfelju. 

Temeljni vrijednosni papiri znači cjelokupno stanje Obveznica 

vlasničkog portfelja s ograničenim regresom, Obveznica 

obvezničkog portfelja s ograničenim regresom, Obveznica 

portfelja plemenitih metala s ograničenim regresom i Obveznica 

valutnog portfelja s ograničenim regresom, koje su u svakom od 

slučajeva izdane od strane Timberland Investment SA, upisane od 

strane Izdavatelja u skladu s Ponderiranjem, primjenom Ukupne 

kontribucije. 

Jednokratna naknada znači u odnosu na svaku Obveznicu 

jednokratnu naknadu u iznosu od do 5 posto od Usklađene 

nominalne vrijednosti na Datum upisa, kako je dogovoreno sa 

svakim ulagateljem pojedinačno, a koja je plativa Izdavatelju na 

Datum upisa. Izdavatelj plaća Jednokratnu naknadu Agentu 

distribucije kao naknadu za njegove usluge kao Agenta 

distribucije. 

Ponderiranje znači primjenu relevantne Ukupne kontribucije za 

upis Temeljnih vrijednosnih papira na način kako je navedeno pod 

točkom Element B.25. 

Predstavnik Imatelja Obveznica 

Nije primjenjivo. – Izdavatelj nije imenovao predstavnika Imatelja 

Obveznica. 

C.10 Derivativna komponenta 

kod plaćanja kamate 

Nije primjenjivo – Nema plaćanja kamate. 

Također upućujemo na Element C.9.  

C.11 Naznaka o tome da li 

ponuđeni vrijednosni 

papiri jesu ili će biti 

predmet zahtjeva za 

uvrštenje u trgovanje s 

ciljem njihove distribucije 

na uređenom tržištu ili 

drugim istovjetnim 

tržištima, uz naznaku o 

kojim je tržištima riječ. 

Obveznice na ime neće biti uvrštene za trgovanje i/ili kotirati na 

bilo kojem reguliranom tržištu ili ekvivalentnoj burzi dionica. 

 

C.12 Najmanja nominalna 

vrijednost izdanja. 

Obveznice izdane na dan 27. kolovoza 2015. u denominaciji su od 

po EUR 1,00 svaka. 
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D.2 Ključni rizici koji su 

specifični za izdavatelja 

Društvo je subjekt posebne namjene (SPV). 

Društvo je izuzeto društvo s ograničenom odgovornošću osnovano 

prema zakonima Kajmanskih otoka i registrirano kao društvo 

segregiranih portfelja prema Dijelu XIV Zakona o trgovačkim 

društvima i smije, ako nije drukčije predviđeno njegovim 

osnivačkim dokumentima, izdavati financijske instrumente čiji su 

vrijednost ili prinos povezani s određenim segmentima, imovinom 

ili rizicima, odnosno čija otplata podliježe otplati drugih 

instrumenata, određenih potraživanja ili određenih kategorija 

dionica. 

U vezi s Obveznicama Uprava Društva utemeljila je Portfelje i 

potraživanja Imatelja Obveznica prema Izdavatelju u vezi s 

određenim Portfeljom bit će ograničena na neto imovinu alociranu 

tom Portfelju. 

Ne može se isključiti da postoje vjerovnici koji imaju pristup 

imovini alociranoj u Portfelj. 

Imatelji Obveznica neće moći zahtijevati prestanak poslovanja, 

likvidaciju ili stečaj Društva, (ii) zahtijevati uspostavu prinudne 

uprave prema članku 224. Zakona o trgovačkim društvima u 

odnosu na Portfelje ili bilo koji segregirani portfelj Društva u 

slučaju manjka po Obveznicama ili (iii) poduzeti bilo kakve slične 

postupke. 

Izdavatelj nije zasnovao nikakvo osiguranje na Temeljnim 

vrijednosnim papirima kako bi osigurao svoje obveze u vezi s 

Obveznicama ili bilo koje druge obveze. 

Izdavatelj je sklopio ugovore s većim brojem trećih strana koje su 

prihvatile obavljati veći broj usluga u vezi s Obveznicama i njihov 

propust može negativno utjecati na Imatelje Obveznica. 

Postoje potencijalni sukobi interesa u odnosu na ulagačke politike 

koje se primjenjuju u različitim segregiranim portfeljima Društva i 

agente koji izvršavaju obveze u vezi s Obveznicama. 

D.3 Ključni rizici koji su 

specifični za Obveznice 

Obveze Izdavatelja po Obveznicama obveze su s ograničenim 

regresom. Svaka isplata koju će Izdavatelj vršiti po Obveznicama 

ovisit će isključivo o plaćanjima koja će Izdavatelj primiti po 

Temeljnim vrijednosnim papirima.  

Obveznice možda nisu prikladno ulaganje za sve ulagatelje. 

Obveznice imaju značajke koje mogu sadržavati posebne rizike za 

potencijalne ulagatelje, poglavito (i) pod određenim okolnostima 

Izdavatelj ih može prijevremeno otkupiti, (ii) one ne nose kamatu 

i (iii) predviđaju plaćanje određenih naknada i troškova prije bilo 

kakve isplate Imateljima Obveznica. 



 xvi  
 

Element Naziv  

U slučaju da Izdavatelj prema uvjetima Obveznica zamijeni sebe 

drugim društvom kao izdavateljem Obveznica, to može utjecati na 

iznos koji Imatelji Obveznica trebaju primiti u odnosu na 

Obveznice. 

Određena pitanja koja općenito utječu na Imatelje Obveznica 

podliježu glasanju glavnih skupština, što omogućuje da određene 

većinske skupine Imatelja Obveznica donose odluke koje 

obvezuju sve Imatelje dionica. 

 

 

Plaćanja po Obveznicama podliježu Direktivi Vijeća 2003/48/EZ i 

poreznom zakonodavstvu drugih zemalja članica Europske unije. 

Na prava i obveze Imatelja Obveznica može negativno utjecati 

bilo kakva promjena zakona kojima se uređuju Obveznice. 

Imatelji Obveznica nemaju izravno pravo na prinudnu naplatu 

Temeljnih vrijednosnih papira. 

Potencijalni ulagatelji trebali bi razmotriti opcije za osiguranje 

rizika u vezi s ulaganjem u Obveznice. 

Postoje rizici u vezi s financiranjem ulaganja u Obveznice iz 

sredstava kredita. 

Potencijalni ulagatelji trebaju imati na umu da je ulaganje u 

Obveznice dugoročno ulaganje i da povrat nije izvjestan. Imatelj 

Obveznica može primiti bilo kakvo plaćanje od Izdavatelja samo 

na Datum dospijeća ili na datum prijevremenog otkupa 

Obveznica, što će biti, ili može biti po proteku značajnog vremena 

od datuma stjecanja Obveznica Tijekom roka Obveznica neće biti 

privremenih isplata.  

Imatelji Obveznica neće primati nikakve periodične isplate 

kamate na Obveznice ili bilo kakvu isplatu kamate o dospijeću. 

Plaćanje o dospijeću ovisit će samo o kretanju Temeljnih 

vrijednosnih papira. 

Obveznice su neosigurane. Međutim, sukladno članku 220. 

Zakona o trgovačkim društvima, imovina pripisiva nekom 

Portfelju koristit će se samo za ispunjenje obveza dospjelih prema 

vjerovnicima u odnosu na relevantni Portfelj i nije raspoloživa i ne 

smije se koristiti za namiru potraživanja vjerovnika Društva ili 

vjerovnika drugog segregiranog portfelja Društva. 

Pravo Imatelja Obveznica na sudjelovanje u imovini Izdavatelja 

ograničeno je na imovinu odnosnog Portfelja. 

Izdavatelj će biti nadležan za utvrđivanje, na komercijalno 

objektivan način, događaja koji bi pokrenuli prijevremeni otkup 

sukladno uvjetima Obveznica. Ako se Obveznice otkupe 

prijevremeno, iznosi plativi Imateljima Obveznica mogu biti 
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manji od izvornog ulaganja, a u određenim okolnostima mogu biti 

jednaki nuli. 

Odjeljak E – Ponuda 

 

Element Naziv  

E.2b Razlozi za ponudu i 

korištenje sredstava  

Gotovinu alociranu u Portfelje Izdavatelj će iskoristiti za upis 

Temeljnih vrijednosnih papira koji će se alocirati u Segment. 

E.3 Uvjeti ponude (a) Razdoblje ponude  

Razdoblje ponude započinje 30 rujna 2015. i završava 29 rujna 

2016. 

Izdavatelj zadržava pravo prijevremenog završetka Razdoblja 

ponude iz bilo kojeg razloga. Izdavatelj će također tijekom 

Razdoblja ponude redovito obavještavati Imatelje Obveznica 

objavom relevantnih informacija na internetskom mjestu 

Izdavatelja na www.timberland-securities.com.  

(b) Cijena tijekom razdoblja ponude: 

Tijekom Razdoblja ponude Izdavatelj će nuditi i prodavati 

Obveznice po Cijeni upisa. Cijena upisa u odnosu na Obveznice 

objavljivat će se svakog Radnog dana na internetskoj stranici 

Izdavatelja (www.timberland-securities.com).  

(c) Uvjeti ponude: 

Izdavatelj zadržava pravo povlačenja ponude Obveznica iz bilo 

kojeg razloga i u bilo kojem trenutku prije isteka Razdoblja 

ponude.  

(d) Razdoblje tijekom kojeg će biti otvorena ponuda 

Obveznica i opis postupka prijave: 

Ponuda Obveznica bit će otvorena tijekom Razdoblja ponude. 

Prijave za kupnju obveznica mogu se podnijeti Izdavatelju uz 

kopiju Agentu distribucije na njegovu adresu Aragon House, St. 

George`s Park, St. Julian`s STJ 3140, Malta. 

(e) Pojedinosti o najmanjem i/ili najvišem iznosu prijave: 

Nema minimalnog alociranja Obveznica po ulagatelju. 

Maksimalna alokacija Obveznica ovisit će samo o raspoloživosti u 

trenutku prijave. 

(f) Pojedinosti o načinu uplate i isporuke Obveznica: 

Obveznice će se prodavati uz uplatu Cijene upisa Izdavatelju ili 

agentu kojeg Izdavatelj imenuje u svrhu primanja uplata koje nisu 

iskazane u EUR. Svaki ulagatelj bit će u vrijeme podnošenja 

zahtjeva obaviješten o mehanizmu namire Obveznica. 

http://www.timberland-securities.com/
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(g) Opis mogućnosti za smanjenje upisa i način povrata 

preplaćenog iznosa podnositeljima: 

Ne primjenjuje se. 

(h) Način i datum objave rezultata ponude: 

Volumen ponude je do 6.000.000.000 Obveznica početne 

nominalne vrijednosti EUR 1,00 svaka u odnosu na izdanje 

Obveznica od 27. kolovoza 2015.  

(i) Opis ponude Obveznica: 

Nuditi se može u Republici Austriji, Republici Hrvatskoj, 

Republici Cipru, Češkoj Republici, Francuskoj Republici, 

Saveznoj Republici Njemačkoj, Madžarskoj, Republici Irskoj, 

Talijanskoj Republici, Kneževini Lihtenštajn, Velikom 

Vojvodstvu Luksemburg, Kneževini Lihtenštajn, Republici Malti, 

Republici Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj Republici, Republici 

Sloveniji, Kraljevini Španjolskoj i Ujedinjenoj Kraljevini Velike 

Britanije i Sjeverne Irske (zajednički, Jurisdikcije Javne ponude) 

bilo kojoj osobi tijekom Razdoblja ponude. U ostalim zemljama 

članicama EGP-a ponude se tijekom Razdoblja ponude mogu 

stavljati samo u skladu s izuzećem od obveze objavljivanja 

prospekta prema Direktivi 2003/71/EZ kako je primijenjena u tim 

zemljama. U svim jurisdikcijama (uključujući Jurisdikcije Javne 

ponude) ponude izvan Razdoblja ponude davat će se samo u 

skladu s izuzećem od obveze objavljivanja prospekta prema 

Direktivi 2003/71/EZ kako je primijenjena u tim zemljama. 

Ponude koje će se dati u svakoj Jurisdikciji Javne ponude dat će 

isključivo Agent distribucije i agenti koje za tu svrhu imenuje 

Agent distribucije. Takve će se ponude davati putem različitih 

komunikacijskih kanala, uključujući javne objave, oglase, slanje 

poštom tromjesečnih izvješća ili biltena postojećim ili budućim 

ulagateljima, marketinške aktivnosti u vezi s koordiniranim 

oglasnim brošurama i drugim tiskanim materijalima. 

 

E.4 Interesi fizičkih i pravnih 

osoba uključenih u 

izdanje/ponudu 

Osim kako je prethodno opisano u relevantnim Elementima i 

koliko je Izdavatelju poznato, niti jedna osoba uključena u 

izdavanje Obveznica nema značajan interes u ponudi, uključivo 

sukob interesa. 

E.7 Troškovi koje će 

ulagatelju naplatiti 

Izdavatelj ili ponuditelj 

Izdavatelj ili ponuditelj neće ulagateljima naplatiti nikakve 

troškove osim Cijene upisa. 



 

 

 


