PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

IZDANJE II. TRANŠE KUNSKIH KORPORATIVNIH OBVEZNICA
DRUŠTVA PLODINE D.D. DOSPIJEĆA 2015.
Rijeka, 25. veljače 2013. – PLODINE d.d. sa sjedištem u Rijeci, Ružićeva 29 („Plodine“)
izdale su 25. veljače 2013. drugu tranšu kunskih korporativnih obveznica dospijeća 10.
srpnja 2015. godine čime je ukupni nominalni iznos izdanja navedenih obveznica povećan na
62,17 milijuna kuna.
Obveznice imaju fiksnu godišnju kamatnu stopu od 9,00%, Oznaka: PLOR-O-157A, ISIN:
HRPLORO157A6 („Obveznice“), a glavnica Obveznica isplatit će se odjednom, na datum
dospijeća Obveznica, 10. srpnja 2015. godine.
Obveznice su uvrštene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire Središnjeg
klirinškog depozitarnog društva d.d.
Strukturu ulagatelja u Obveznice na primarnom tržištu čine osiguravajuća društva s 35,4%,
banke s 31,5%, mirovinski fondovi s 17,6%, investicijski fondovi s 14,8% i ostali s 0,7%.
Sredstva prikupljena izdanjem Obveznica Plodine su iskoristile za djelomično prijevremeno
refinanciranje obveza po ranije izdanim obveznicama koje dospijevaju 04. ožujka 2013.,
Oznaka: PLOR-O-133A, ISIN: HRPLORO133A7.
„Plodine nastavljaju svoju strategiju razduživanja, koja je započeta 2012. godine kada smo
smanjili ukupan neto dug za 30 milijuna kuna, te planiramo i tijekom 2013. godine neto dug
smanjiti za dodatnih 25-30 milijuna eura. Sukladno navedenoj strategiji i iznos obveznica u
optjecaju smanjen je za oko 38%. Razduživanje je logična posljedica usporavanja dinamike
otvaranja novih prodajnih objekata tako da planiramo tijekom 2013. otvoriti samo dva nova
prodajna objekta (Slavonski Brod – City Colloseum i Krk) i ovu godinu završiti s 73
supermarketa i hipermarketa te poslovnim prihodima od 3,4 milijarde kuna uz 10%-tnu
EBITDA maržu“, izjavio je Mile Ćurković, predsjednik Uprave Plodina.
Obveznice Plodina su izravna, neosigurana, bezuvjetna obveza Izdavatelja, međusobno
ravnopravna i bar jednakog ranga (pari passu) sa svim drugim, sadašnjim i budućim,
neosiguranim i nepodređenim obvezama Izdavatelja, osim obveza koje mogu imati prvenstvo
temeljem prisilnih propisa.
Obveznice su bile ponuđene pravnim i fizičkim osobama koje su za upisane Obveznice
uplatile iznos od najmanje 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju
HNB-a na datum izdanja, po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu, te su Plodine koristile
iznimku od obveze objavljivanja prospekta kod javne ponude sukladno članku 351., stavak
1., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08, 146/08, 74/09).
Obveznice se, nakon odobrenja prospekta od strane Hrvatske agencije za nadzor
financijskih usluga (čl. 367 ZTK) i objave prospekta u skladu s čl. 374. ZTK, namjeravaju
uvrstiti u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

