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2. studenog 2020. godine

Predmet: Program otkupa vlastitih dionica

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Tankerska Next
Generation brodarsko dioničko društvo („Društvo“), objavljuje da je dana 29. listopada 2020.
godine Uprava Društva donijela Odluku kojom je usvojen Program otkupa vlastitih dionica („Novi
Program“) koji se nalazi u privitku ove obavijesti. Prihvaćanjem Novog Programa, napušta se
Program otkupa vlastitih dionica donesen 21. veljače 2020. godine.
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Program otkupa vlastitih dionica kojima se trguje na Zagrebačkoj
burzi u iznosu od 5 milijuna HRK

Tankerska Next Generation d.d. sa sjedištem u Zadru, Božidara Petranovića 4, („Tankerska Next
Generation“ ili „Društvo“) ovim putem objavljuje program za otkup vlastitih dionica burzovne oznake
TPNG („Program“). Tankerska Next Generation pokreće program otkupa vlastitih dionica s namjerom
stjecanja do maksimalno 110.000 dionica („Dionice“) s novčanim iznosom dodijeljenim programu u
iznosu od 5.000.000 HRK. Program će biti završen najkasnije do 2. studenog 2021. godine.
Sukladno odluci Glavne skupštine Društva od dana 21. kolovoza 2020. godine („Odluka Glavne
skupštine“), navedeni Program predstavlja nastavak strategije Društva za stvaranjem dodane
vrijednosti za svoje dioničare i treba, između ostalog, poslužiti za daljnje poboljšanje likvidnosti
dionica Društva.
Društvo planira otkupiti vlastite dionice na uređenom tržištu Zagrebačke burze. Izvršenje programa
otkupa vlastitih dionica ovisi o tržišnim uvjetima i strateškim odlukama Tankerske Next Generation,
te se može promijeniti, napustiti ili na bilo koji način prilagođavati tijekom predviđenih uvjeta njegovog
trajanja.
OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU OTKUPA VLASTITIH DIONICA
TRAJANJE PROGRAMA Program će započeti 2. studenog 2020., a završit će najkasnije 2. studenog 2021. Društvo nije
obvezno niti u jednom trenutku otkupiti vlastite dionice; već će djelovati kao kupac ovisno o tržišnim
uvjetima.
NAJVEĆI BROJ DIONICA 110.000
NOVČANI IZNOS

5.000.000 HRK

MJESTO OTKUPA

Program otkupa predviđa stjecanje vlastitih dionica na uređenom tržištu Zagrebačke burze. Prilikom
kupovine Dionica, koristiti će se modaliteti trgovanja predviđeni Pravilima Zagrebačke burze,
uključivo blok transakcije.

OTKUPNA CIJENA

U skladu s odlukom Glavne skupštine Društva od dana 21. kolovoza 2020., Uprava Društva je
ovlaštena stjecati vlastite dionice za iznos od najmanje 90% i najviše 110% prosječne cijene koja je
ostvarena na uređenom tržištu tijekom prethodnog dana trgovanja na tom tržištu.

UKUPAN BROJ
DIONICA DRUŠTVA

8.733.345

VLASTITE DIONICE

Društvo na dan objave drži ukupno 26.323 vlastitih dionica što predstavlja 0,30% temeljnog kapitala
Društva.

ARANŽER PROGRAMA INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
Interkapital će u ime Društva, biti jedini član Zagrebačke burze koji će otkupljivati Dionice u kontekstu
Programa. Nadalje, programom otkupa vlastitih dionica upravlja Interkapital kao investicijsko društvo
koje će odluke o kupnji dionica donositi neovisno i bez ikakvog utjecaja Društva u pogledu vremena
i cijene kupnje dionica (između ostalog i tijekom zatvorenih (lock-up) razdoblja), osim ograničenja
predviđenih Odlukom Glavne skupštine. Odluke o trgovanju u vidu vremena i izvršenja naloga biti će
bazirano na temelju neovisnih odluka Interkapitala.
OBJAVA

Tankerska Next Generation će objaviti propisane informacije o transakcijama koje se odnose na
program otkupa vlastitih dionica na internetskim stranicama Društva, internetskim stranicama
Zagrebačke burze te u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i.

BILJEŠKA

Ovaj Program je odobren od strane Uprave Društva dana 29. listopada 2020. te je sačinjen u skladu
s Odlukom Glavne skupštine.

