U Zagrebu, 17. travnja 2015. godine

PROTUPRIJEDLOG NA PRIJEDLOG ODLUKE O UPOTREBI DOBITI I ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU
Društvo Hrvatski Telekom d.d. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) objavljuje protuprijedlog podnesen od SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d., u ime
banke a za račun klijenta koji se vodi na zbirnom skrbničkom računu pri SKDD-u br. 8911975 na ime Societe Generale Splitska banka d.d., dioničara
Društva s vlasničkim udjelom od 6,77% koji predstavlja 5.541.197 dionica Društva, prijedlozima odluka pod točkama 3. i 8. dnevnog reda Glavne skupštine
Hrvatskog Telekoma d.d., sazvane za 29. travnja 2015. godine.
Protuprijedlog glasi:

„SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D. u ime banke a za račun klijenta koji se vodi na zbirnom skrbničkom računu pri SKDD-u br. 8911975 na
ime Societe Generale Splitska banka d.d., ovim putem podnosi protuprijedlog dnevnom redu Glavne skupštine društva Hrvatski Telekom d.d. koja ce se
održati dana 29. travnja 2015. godine, a koji se odnosi na točku 3. i točku 8. dnevnog reda Glavne skupštine dioničara Društva Hrvatski Telekom d.d., te
se predlaže slijedeći protuprijedlog:
Ad 3. Odluka o upotrebi dobiti:
1.

"Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini završenoj 31. prosinca 2014. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od
1.130.669.208,06 kuna
Iznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit ce se kako slijedi:
• Dio neto dobiti u iznosu od 725.000.000,00 kuna upotrijebit će se za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva.
• Dio neto dobiti u iznosu od 370.955.063,60 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 4,53 kune po dionici.
• Dio neto dobiti u iznosu od 34.714.144,46 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve.

2.

Na teret zadržane dobiti iz 2009. godine iznos od 759.106.719,50 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 9,27 kuna
po dionici.

3.

Dividenda iz točke 1. i točke 2. ove Odluke ce se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
(SKDD) na dan 11. svibnja 2015. (record date). Datum od kojega ce se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu
dividende je 8. svibnja 2015. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 25. svibnja 2015. (payment date).

4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

OBRAZLOŽENJE PROTUPRIJEDLOGA:
Predloženom upotrebom dobiti Društvo bi u većoj mjeri iskoristilo poreznu olakšicu za reinvestiranje dobiti, što mu aktualni pozitivni propisi
dozvoljavaju. Istovremeno bi se isplatila veća dividenda za dioničare, za koju smatramo da ne postoji nikakva prepreka, uzevši u obzir argumente
iznesene u nastavku ovog obrazloženja.
Mišljenja smo da ne postoji potreba da Društvo kontinuirano drži značajne rezerve likvidnosti u bilanci. Obzirom na aktualno stanje na financijskim
tržištima koje karakteriziraju iznimno niski prinosi, Društvo na te rezerve ne može ostvariti primjeren povrat. Društvo dosad nije stjecalo vlastite dionice,
iako za to postoji skupštinska odluka, niti je pokazalo namjeru da pokrene program otkupa vlastitih dionica. Društvo i dalje ostvaruje snažan i stabilan
novčani tok iz poslovanja, te većinu potreba za isplatom dividende i investiranjem može ostvariti iz vlastitog novčanog tijeka. Iznimno, ukoliko se za time
pokaže potreba, Društvo se može bez ikakvih poteškoća zadužiti kod poslovnih banaka ili izdavanjem kratkoročnih vrijednosnih papira po vrlo
povoljnim uvjetima, jer je izdavatelj Društvo prvoklasnog boniteta, a uvjeti na tržištu su povoljni.“
Ad 8. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora:
"Branko Borković, Prečno, bira se za člana Nadzornog odbora Hrvatskog Telekoma d.d. na mandatno razdoblje u trajanju od četiri (4.) godine, s
početkom mandata od 16. prosinca 2015. godine."

1

Životopis predloženog kandidata:
Gospodin Branko Borković rođen je 1961. godine. Završio je Tehničku vojnu akademiju 1985. godine i stekao VSS stručnu spremu. Tijekom Domovinskog
rata bio je posljednji zapovjednik obrane Vukovara. Nakon toga, u razdoblju od 1993. do 1996. godine bio je načelnik pješaštva oružanih snaga RH. U
razdoblju od 1994. do 2001. godine bio je Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata.
Gospodin Borković Predsjednik je Nadzornog odbora Investicijskog fonda Velebit. Od 2004. godine do danas predsjednik je Središnjeg saveza uzgajivača
konja „Hrvatski posavac“. Vlasnik je firme Slap-96 d.o.o. Početkom 2012. godine postaje član Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihovih obitelji, s mandatom u trajanju od 4 godine.
Sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima i Pozivu i uputama dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, protuprijedlog dioničara
zaprimljen 14. travnja 2015. godine, Društvo je objavilo 17. travnja 2015. godine na web stranicama Društva (www.t.ht.hr) i isti dan je dostavljen
Zagrebačkoj Burzi, te u Službeni registar propisanih informacija. Protuprijedlog je dostupan za uvid dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u
Zagrebu.

Kontakt:
Marina Bengez Sedmak + 385 1 4911080
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Elvis Knežević + 385 1 4911 114
Email: ir@t.ht.hr
Web: www.t.ht.hr
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