Objava

U Kalinovici, dana 18. siječnja 2016.
Nastavno na Odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine društva Genera dioničko
društvo za razvoj i proizvodnju farmaceutskih proizvoda, sa sjedištem u Kalinovici (Sveta
Nedjelja), Svetonedeljska 2, MBS: 080369519, OIB: 25555531112 („Društvo“), koja će se
održati 19. siječnja 2016. godine, na čijem će dnevnom redu biti i Odluka o povlačenju dionica
Društva iz uvrštenja na Zagrebačkoj burzi d.d. („Odluka“), Društvo daje sljedeću
OBAVIJEST DIONIČARIMA
da pravična naknada koju se pod uvjetima iz navedene Odluke Društvo obvezuje isplatiti
iznosi 179,60 kn za jednu dionicu.
Određenje pravične naknade uključilo je, u skladu s odredbom članka 332. stavak 9. Zakona o
tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15), i
podatke Zagrebačke burze d.d. o trgovanju na uređenom tržištu dionicama Društva u zadnja 3
mjeseca prije dana objave poziva na izvanrednu Glavnu skupštinu, 9. prosinca 2015. godine.
Sukladno potvrdi Zagrebačke burze d.d. od dana 30. prosinca 2015. godine, prosječna
ponderirana cijena redovne dionice Društva (oznake VERN-R-A) u razdoblju od 8. rujna 2015.
godine do 8. prosinca 2015. godine iznosila je 170,68 kn, dok je u navedenom razdoblju na
uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. redovnom dionicom Društva (oznake VERN-R-A)
ostvareno 64,62% trgovinska dana (42 trgovinska dana). Kao konačnu pravičnu naknadu
Društvo je odredilo iznos od 179,60 kn za jednu dionicu, što odgovara iznosu cijene za jednu
dionicu Društva u obveznoj ponudi za preuzimanje Društva koju je u rujnu 2015. godine
objavilo društva Dechra Pharmaceuticals PLC.
Ova obavijest bit će dostupna javnosti putem službenog glasila Društva, internetskih stranica
Društva (www.genera.hr), internetskih stranica Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr),
internetskih stranica Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr) te
internetskih stranica Hrvatske izvještajne novinske agencije (www.hina.hr).

Više informacija o Generi možete pronaći na www.genera.hr
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