
 

 

 

 

 

 

 

Vrijednosnica: ARNT 
LEI: 74780000Z0PH7TFW3185 
ISIN: HRARNTRA0004 
Matična država članica: Republika Hrvatska 
Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze 
 
Pula, 20.01.2023. 
 
 

- ZAGREBAČKA BURZA 
- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR 

FINANCIJSKIH USLUGA 
- HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA 

AGENCIJA 
- INTERNET STRANICE DRUŠTVA 

 
 
 
Predmet:  Program otkupa vlastitih dionica  

- obavijest o stjecanju vlastitih dionica 
- objava propisane informacije 

 
 
U skladu s člankom 474. Zakona o tržištu kapitala, Arena Hospitality Group d.d. (u daljnjem tekstu 
Društvo) obavještava da je temeljem Programa otkupa vlastitih dionica, investicijsko društvo 
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo slijedeće kupnje dionica 
Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE): 
 

- dana 18. siječnja 2023. godine otkupljeno je 331,00 dionica oznake ARNT po prosječnoj 
ponderiranoj cijeni od 32,00 eura po dionici, što predstavlja 0,0065 % temeljnog kapitala 
Društva. 

- dana 19. siječnja 2023. godine otkupljeno je 80,00 dionica oznake ARNT po prosječnoj 
ponderiranoj cijeni od 31,80 eura po dionici, što predstavlja 0,0016 % temeljnog kapitala 
Društva. 

 
 
Nakon navedenih stjecanja, Društvo posjeduje ukupno 70.369 vlastitih dionica, koje čine 1,372057 % 
temeljnog kapitala. Temeljni kapital iznosi 102.574.420,00 kuna / 13.613.965,09 eura i podijeljen je 
na 5.128.721 dionicu bez nominalnog iznosa.  
 
Sastavni dio ove obavijesti je Predložak za obavješćivanje o stjecanju dionica. 
 
 
 

Arena Hospitality Group d.d. 
 



INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. 

Predložak za obavješćivanje o stjecanju dionica oznake ARNT, u ime i za račun 
Arena Hospitality Group d.d. 

1. Podaci o pravnoj osobi koja ispunjava predložak 
 

 INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima 

Sjedište: Zagreb, Masarykova 1 

OIB: 68481874507 

MBS: 080420080 

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu 

 

2. Razlog obavješćivanja 
 

(a)Stjecanje dionica oznake ARNT, u ime i za račun Arena Hospitality Group d.d., temeljem 
Ugovora o obavljanju brokerskih poslova, u svrhu provedbe Programa otkupa vlastitih 
dionica ARNT. 

(b)Prvotna 
obavijest/Izmjena 

PRVOTNA OBAVIJEST  
[Potrebno je navesti je li riječ o prvotnoj obavijesti ili izmjeni 
prethodnih obavijesti. U slučaju izmjene potrebno je objasniti 
kakva se pogreška ispravlja ovom obavijesti.] 
 

3. Podaci o izdavatelju  

(a)Naziv Arena Hospitality Group d.d.  

(b)LEI 74780000Z0PH7TFW3185  

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za svaki datum te 
svako mjesto na kojem je transakcija izvršena 
 

(a)Opis financijskog 
instrumenta, vrsta 
instrumenta 

Identifikacijska oznaka 

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja Arena Hospitality Group d.d. 

Oznaka ARNT 
ISIN: HRARNTRA0004  

(b)Priroda transakcije Stjecanje dionica  

(c) Cijena (cijene) i 
volumen(i) 

Cijena (cijene) Volumen(i) 

32 171 

32 160 
 

   

(d)Zbirne informacije 

— Zbirni volumen 

— Cijena 
 

 

Zbirni  volumen: 331 

Cijena: 32 

(e)Datum transakcije 2023-01-18 

(f) Mjesto transakcije Uređeno tržište putem trgovinsog sustava Zagrebačke burze 
d.d. 
 

 



INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. 

Predložak za obavješćivanje o stjecanju dionica oznake ARNT, u ime i za račun 
Arena Hospitality Group d.d. 

1. Podaci o pravnoj osobi koja ispunjava predložak 
 

 INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima 

Sjedište: Zagreb, Masarykova 1 

OIB: 68481874507 

MBS: 080420080 

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu 

 

2. Razlog obavješćivanja 
 

(a)Stjecanje dionica oznake ARNT, u ime i za račun Arena Hospitality Group d.d., temeljem 
Ugovora o obavljanju brokerskih poslova, u svrhu provedbe Programa otkupa vlastitih 
dionica ARNT. 

(b)Prvotna 
obavijest/Izmjena 

PRVOTNA OBAVIJEST  
[Potrebno je navesti je li riječ o prvotnoj obavijesti ili izmjeni 
prethodnih obavijesti. U slučaju izmjene potrebno je objasniti 
kakva se pogreška ispravlja ovom obavijesti.] 
 

3. Podaci o izdavatelju  

(a)Naziv Arena Hospitality Group d.d.  

(b)LEI 74780000Z0PH7TFW3185  

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za svaki datum te 
svako mjesto na kojem je transakcija izvršena 
 

(a)Opis financijskog 
instrumenta, vrsta 
instrumenta 

Identifikacijska oznaka 

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja Arena Hospitality Group d.d. 

Oznaka ARNT 
ISIN: HRARNTRA0004  

(b)Priroda transakcije Stjecanje dionica  

(c) Cijena (cijene) i 
volumen(i) 

Cijena (cijene) Volumen(i) 

31,80 80 
 

   

(d)Zbirne informacije 

— Zbirni volumen 

— Cijena 
 

 

Zbirni  volumen: 80 

 

Cijena: 31,80 

(e)Datum transakcije 2023-01-19 

(f) Mjesto transakcije Uređeno tržište putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze 
d.d.  

 


