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PROCEDURA PODNOŠENJA HANFI KONAČNIH UVJETA PONUDE I POSTUPANJE 

HANFE PREMA ČLANKU 358. STAVKU 4. ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA 

Sukladno odredbi članka 358. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (dalje: ZTK), ako u osnovnom 

prospektu ili dopuni prospekta nisu uključeni konačni uvjeti ponude (dalje: konačni uvjeti), isti 

moraju biti stavljeni na raspolaganje ulagateljima i dostavljeni Hanfi putem elektroničke 

adrese: capital.markets@hanfa.hr, koja ih dostavlja Europskom nadzornom tijelu za 

vrijednosne papire i tržišta kapitala (dalje: ESMA) i, u slučaju osnovnog prospekta notificiranog 

drugoj državi članici sukladno članku 381. ZTK, radi provođenja prekogranične ponude ili 

uvrštenja vrijednosnih papira, nadležnom tijelu države članice domaćina.  

Konačne uvjete elektroničkom poštom (dalje: e-mail) podnose Hanfi izdavatelj, ponuditelj, 

podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište ili druga osoba koju su prethodno 

navedene osobe ovlastile na podnošenje konačnih uvjeta Hanfi u ime izdavatelja, ponuditelja, 

podnositelja zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište. Kada je izdavatelj, 

ponuditelj, podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište, ovlastio drugu osobu na 

podnošenje konačnih uvjeta, Hanfa je ovlaštena od takve osobe dodatno zatražiti dostavu 

ovlaštenja/punomoći za podnošenje konačnih uvjeta. 

E-mail kojim se konačni uvjeti dostavljaju Hanfi mora sadržavati sljedeće: 

 

A. U naslovu (Subject) e-maila treba biti naznačena KLASA predmeta Hanfe pod kojim 

je osnovni prospekt na koji se konačni uvjeti odnose, odobren, i naziv izdavatelja 

vrijednosnih papira. 

 

B. U kopiji e-maila uvrstiti izdavatelja, ponuditelja ili podnositelja zahtjeva za uvrštenje 

vrijednosnih papira na uređeno tržište, ukoliko je izdavatelj, ponuditelj, podnositelj 

zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište, ovlastio drugu osobu na 

dostavu konačnih uvjeta Hanfi (npr. zaposlenik prethodno navedenih osoba, odvjetnik 

u ime prethodno navedenih osoba) 

 

C. U sadržaju treba biti naznačeno: 

- KLASA predmeta Hanfe pod kojim je osnovni prospekt, na koji se konačni uvjeti 

odnose, odobren,  

- Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (dalje: ISIN) vrijednosnih papira na 

koje se odnose konačni uvjeti, 

- matična država članica izdavatelja, 

- naziv izdavatelja, 

- datum odobrenja osnovnog prospekta, 

- vrsta vrijednosnog papira1, 

- nazivi država članica domaćina kada se radi o osnovnom prospektu 

notificiranom drugoj državi članici sukladno članku 381. ZTK radi provođenja 

prekogranične ponude ili uvrštenja vrijednosnih papira, te, kada je primjenjivo, 

- osoba koju je izdavatelj, ponuditelj, podnositelj zahtjeva za uvrštenje 
vrijednosnih papira na uređeno tržište, ovlastio na podnošenje konačnih uvjeta 

e-mailom ako izdavatelj, ponuditelj, podnositelj zahtjeva za uvrštenje 
vrijednosnih papira na uređeno tržište, ne podnose konačne uvjete sami, 

                                                           
1 Na primjer: dužnički vrijednosni papiri i izvedeni vrijednosni papiri s pojedinačnom nominalom manjom od 100 
000 EUR-a (u kunskoj protuvrijednosti), dužnički vrijednosni papiri i izvedeni vrijednosni papiri s pojedinačnom 
nominalom od najmanje 100 000 EUR-a (u kunskoj protuvrijednosti), vrijednosni papiri pokriveni imovinom, varanti 
i slično. 
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- kontakt podaci osobe koja podnosi e-mail (broj telefona). 

 

D. U privitku e-maila priložiti: 

- končane uvjete,  

- sažetak konačnih uvjeta te, ako je potrebno,  

- prijevod sažetka konačnih uvjeta na jezike država članica domaćina, i to: 

- u jednom dokumentu PDF formata ili  

- u jednom ZIP dokumentu koji sadrži konačne uvjete, sažetak konačnih uvjeta te, ako je 

potrebno, prijevod sažetka konačnih uvjeta (svaki od njih u zasebnom dokumentu PDF 

formata). 

Naziv ovih dokumenata (PDF ili ZIP) moraju u naslovu sadržavati ISIN vrijednosnih 

papira na koje se konačni uvjeti odnose. 

Ukoliko izdavatelj, ponuditelj, podnositelj zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na 

uređeno tržište, ustanovi postojanje netočnosti (npr. konačni uvjeti ne odnose se na 

osnovni prospekt na koji se podnositelj u prvom e-mailu pozvao, naveden je pogrešan 

ISIN u naslovu PDF dokumenta, pogrešan je navod države članice domaćina, priložen 

je krivi ili netočan prijevod sažetka konačnih uvjeta i slično) u vezi s prethodno 

podnesenim konačnim uvjetima potrebno je Hanfi dostaviti nove konačne uvjete s 

unesenim ispravkom e-mailom prema točkama A) do D) s time da je u naslovu (Subject) 

e-maila (vidi točku A) potrebno pored KLASE predmeta i naziva izdavatelja staviti 

naznaku 'ispravak'. 

Napominje se da Hanfa, kao nadležno tijelo matične države članice ne odobrava konačne 

uvjete te ne izdaje potvrdu o odobrenju konačnih uvjeta (kao kod prospekata ili dopuna 

prospekata) ali ih je obvezna, nakon što ih zaprimi na gore opisani način od izdavatelja, 

proslijediti ESMA-i te, u slučaju prekogranične ponude ili uvrštenja vrijednosnih papira, 

nadležnom tijelu države članice domaćina. Hanfa će o prosljeđivanju konačnih uvjeta ESMA-

i odnosno nadležnom tijelu druge države članice, putem e-maila, obavijestiti izdavatelja. 

 

 

 


