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➢ ZAGREBAČKA BURZA D.D.
➢ HANFA
➢ HINA-OTS

Predmet: Prijava stjecanja dionica
Sukladno članku 19. st. 3. Uredbe (EU) br.596/2014 o zlouporabi tržišta, JADROAGENT d.d. (Izdavatelj)
izvješćuje o transakciji izvršenoj od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti kod izdavatelja.
VESELIN CRVAK, član Nadzornog odbora, prijavljuje stjecanje 24 redovnih dionica po prosječnoj cijeni
980,00 kuna, dana 26.3.2020. godine.
U prilogu dostavljamo Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju
rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija,
sukladno Provedbenoj Uredbi komisije (EU) br. 2016/523.

JADROAGENT d.d.
Ante Sabalić, direktor

Trgovački sud u Rijeci | MBS 040005097 | Temeljni kapital: 49.880.250,00 (110.845 dionica nominalne vrijednosti 450,00kn)
Uprava Društva: Ante Sabalić| Predsjednik Nadzornog odbora: Elda Mladenić

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje
su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija
1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi
(a) Ime i prezime

Veselin Crvak

2. Razlog obavješćivanja
(a) Položaj/status

Član Nadzornog odbora

(b) Prvotna obavijest/Izmjena

Prvotna obavijest

3. Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, dražbovatelju ili
kontroloru dražbe
(a) Naziv

Jadroagent d.d.

(b) LEI

74780000L0G8TVPEPY23

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu instrumenta, ii. svaku vrstu
transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem je transakcija izvršena
(a) Opis financijskog instrumenta, vrsta instrumenta
Identifikacijska oznaka

Redovna dionica Izdavatelja
JDGT-R-A
ISIN: HRJDGTRA0000

(b) Priroda transakcije

Stjecanje dionica

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

Cijena

980,00

Volumen

24

(d) Zbirne informacije

Zbirni volumen
Cijena

24
980,00 kn (pr.ponder.cijena transakcija)

(e) Datum transakcije

26.03.2020.

(f) Mjesto transakcije

XZAG Zagrebačka burza

