
 

 

Zagreb – 2. veljače 2011.                                                    

 

T-Hrvatski Telekom 
 

Najava objave rezultata poslovanja za godinu koja je završila 31.12.2010. 

U skladu s Pravilima Zagrebačke burze, T-Hrvatski Telekom (Reuters: THTC.L, HT.ZA; Bloomberg: 
THTC LI, HTRA CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, najavljuje da će se   
4.veljače 2011. održati sjednica Uprave na kojoj će se raspravljati o godišnjim financijskim izvješćima, 
a potom, 14. veljače sjednica Nadzornog odbora na kojoj će se također održati rasprava o godišnjim 
financijskim izvješćima.     
 
T-Hrvatski Telekom objavit će revidirane rezultate poslovanja za godinu koja je završila 31.12.2010. te  
rezultate za četvrto tromjesečje 2010. nakon sjednice Nadzornog odbora, u ponedjeljak 14. veljače 
2011.  godine.  
 
Konferencijski poziv za analitičare i ulagatelje održat će se isti dan u 14:00 sati po griničkom vremenu/ 
15:00 sati po srednjeeuropskom vremenu.  
 
Prisustvovanje konferencijskom pozivu moguće je biranjem sljedećih brojeva:  
 
Telefonski broj  +44 (0) 1452 555 566 
Šifra konferencije  41052817 
  
Ponavljanje dostupno do nedjelje, 20. veljače  2011.    
Telefonski broj +44 (0) 1452 550 000 
Pristupni broj  41052817# 
 
Po objavi rezultata prezentaciju rezultata poslovanja za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. 
možete preuzeti s internetske stranice T-HT-a. 
 
Kontakt 
 
T-Hrvatski Telekom – Odnosi s investitorima  
Erika Kašpar, Korporativne komunikacije i odnosi s investitorima + 385 1 4912 000 
Elvis Knežević, Odnosi s investitorima + 385 1 4911 114 
Anita Marić Šimek, Odnosi s investitorima + 385 1 4911 884 
Email ir@t.ht.hr 
  
  
College Hill  
Carl Franklin / Kay Larsen +44 207 457 2020 
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O T-Hrvatskom Telekomu   
 
T-Hrvatski Telekom (T-HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje 
poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike opslužuje više od 1,4 milijuna linija u nepokretnoj 
mreži, gotovo 2,8 milijuna korisnika u pokretnoj mreži i više od 600.000 širokopojasnih priključaka.  
 
Od prve javne ponude dionica u listopadu 2007. na Zagrebačkoj se burzi trguje dionicama T-HT-a, dok 
se na Londonskoj burzi trguje globalnim potvrdama depozitara. Deutsche Telekom AG posjeduje 51% 
dionica T-HT-a, Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji posjeduje 7% 
dionica, a Umirovljenički fond 3,5% dionica. Preostali dio dionica u slobodnom opticaju u rukama je 
privatnih i institucionalnih ulagatelja.  
 


