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Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Zagrebačka burza
HINA
Mrežna stranica Društva
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb
Vrijednosnica : KOEI-R-A
ISIN: HRKOEIRA0009
LEI: 74780000H0SHMRAW0I15
Matična država članica: Hrvatska
Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 17. prosinca 2021. godine

Predmet: Objava o transakciji izvršenoj od strane osobe koja obavlja rukovoditeljsku
dužnost pri Izdavatelju - Propisana informacija

Sukladno odredbama članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i
Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) i članka 120.
Pravila Zagrebačke burze d.d., Končar - Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb,
OIB: 45050126417 (Društvo), obavještava da je Ivan Bahun, Zamjenik predsjednika Uprave
Končar – Elektroindustrije d.d. dana 15. prosinca stekao 255 redovnih dionica, te dana
17. prosinca 2021. stekao 203 redovne dionice Društva temeljem trgovine na Zagrebačkoj
burzi.
Ivan Bahun, nakon provedbe upisa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. drži 656
dionica oznake KOEI-R-A, što daje 0,0255% glasova na Glavnoj skupštini.
Podaci o transakciji navedeni su, sukladno Provedbenoj Uredbi br. 2016/523, u Predlošku za
obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su
s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija - a koji Predložak je u privitku kao
sastavni dio ove Obavijesti.
Končar – Elektroindustrija d.d.

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje
rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane

obavljaju

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi
(a) Ime i prezime: Ivan Bahun
2. Razlog obavješćivanja
(a) Položaj/status: Zamjenik predsjednika Uprave
(b) Prvotna obavijest/Izmjena

PRVOTNA OBAVIJEST

3. Podaci o izdavatelju
(a) Naziv

Končar- Elektroindustrija d.d

(b) LEI

74780000H0SHMRAW0I15

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 -Vrsta instrumenta: dionica
instrumenta
-Oznaka: KOEI-R-A
Identifikacijska oznaka
-ISIN: HRKOEIRA0009
(b) Priroda transakcije
(c) Cijena (cijene) i volumen(i)

Stjecanje dionica
Cijena (cijene)

Volumen(i)

840

100

840

155

(d) Zbirne informacije
—

Zbirni volumen

—

Cijena

-Zbirni volumen: 255
-Cijena: 840,00

(e) Datum transakcije

2021-15-12

(f) Mjesto transakcije

Uređeno tržište putem
Zagrebačke burze d.d.

trgovinskog

sustava

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje
rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane

obavljaju

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi
(a) Ime i prezime: Ivan Bahun
2. Razlog obavješćivanja
(a) Položaj/status: Zamjenik predsjednika Uprave
(b) Prvotna obavijest/Izmjena

PRVOTNA OBAVIJEST

3. Podaci o izdavatelju
(a) Naziv

Končar- Elektroindustrija d.d

(b) LEI

74780000H0SHMRAW0I15

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 -Vrsta instrumenta: dionica
instrumenta
-Oznaka: KOEI-R-A
Identifikacijska oznaka
-ISIN: HRKOEIRA0009
(b) Priroda transakcije
(c) Cijena (cijene) i volumen(i)

Stjecanje dionica
Cijena (cijene)

Volumen(i)

850

3

860

100

860

50

860

50

(d) Zbirne informacije
—

Zbirni volumen

—

Cijena

-Zbirni volumen: 203
-Cijena: 859,85221675

(e) Datum transakcije

2021-17-12

(f) Mjesto transakcije

Uređeno tržište putem
Zagrebačke burze d.d.

trgovinskog

sustava

