ULAGATELJ:
OIB:
Adresa:
Tel:
Faks:
E-mail:

Obvezujuća ponuda za prodaju Obveznica
Ovime prihvaćamo Vaš poziv (“Poziv”), od 19. lipnja 2015., na sudjelovanje u otkupu
obveznica PLODINA d.d. (“Plodine”) nominalnog iznosa HRK 62.170.000,00,
dospijeća 10. srpnja 2015., ISIN HRPLORO157A6 (“Obveznice”).
Prihvatom Poziva izjavljujemo:
– da na svom računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom
društvu ("SKDD") _____________ [broj računa] na dan _______________ [datum]
(dan podnošenja Obvezujuće ponude) posjedujemo _______________ [broj]
Obveznica, ISIN HRPLORO157A6.
– da smo spremni prodati ____________________ [broj] Obveznica Plodinama po
Cijeni otkupa Obveznica od 104,496519260% koju su Plodine ponudile u Pozivu.*
*Čista cijena Obveznica iznosi 100,27% i uvećava se za 170 dana stečene kamate
računajući od, i uključujući, 10. siječnja 2015. do, ali ne uključujući, 29. lipnja 2015., čime
ukupna Cijena otkupa iznosi 104,496519260%.

Prodaja Obveznica
Ovim prihvaćanjem Poziva
1. obvezujemo se prenijeti/potvrditi isporuku Obveznica s računa u SKDD broj
_________________ [broj računa] na skrbnički račun Plodina PBZ-S3694194 s datumom namire tj. s 29. lipnja 2015.
2. prihvaćamo da Privredna banka Zagreb d.d. (“PBZ” ili “Agent izdanja”), na
ime otkupa Obveznica, izvrši uplatu sredstava u kunama na račun
_______________________ [broj računa] kod _________________ [banka].
U slučaju prihvata Poziva i registracije Obveznica na gore naznačenom skrbničkom
računu Plodina, Agent izdanja se obvezuje na gore navedeni novčani račun 29. lipnja
2015. uplatiti odgovarajući iznos novčanih sredstava na ime otkupa gore naznačene
količine Obveznica.
Otkup i namira cjelokupne transakcije bit će izvršena na dan 29. lipnja 2015.

Potpisom ove Obvezujuće ponude Ulagatelj izjavljuje da je upoznat s Prospektom uvrštenja
obveznica PLODINA d.d. od 19. ožujka 2013., kojeg u cijelosti prihvaća te sa svim uvjetima
otkupa Obveznica.

Obvezujuću ponudu potrebno je ispuniti i poslati faksom ili e-mailom najkasnije do
24. lipnja 2015. u 12:00 sati, a original poštom na sljedeću adresu uz naznaku
"Otkup Obveznica Plodina":
PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO
Direkcija tržišta kapitala
Radnička cesta 50, Zagreb
Faks: 01/ 6360-743
E-mail: capital.markets@pbz.hr

_________________ [datum]

_________________ [naziv ulagatelja]

------------------------------------Potpis ovlaštene/ih osobe/a

Potpisom ove Obvezujuće ponude Ulagatelj izjavljuje da je upoznat s Prospektom uvrštenja
obveznica PLODINA d.d. od 19. ožujka 2013., kojeg u cijelosti prihvaća te sa svim uvjetima
otkupa Obveznica.

