
 

 

Zagrebačka burza d.d. 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 

Hrvatska izvještajna novinska agencija 

Internet stranice društva 

Čakovec, 05. svibnja 2021. 

LEI: 747800A0S9QDGEWA8L39 

Dionica: ČATEKS d.d., Oznaka: CTKS-R-A 

ISIN: HRCTKSRA0004 

Matična država članice izdavatelja: HR 

Zagrebačka burza, redovito tržište 

 

Predmet: Obavijest o stjecanju dionica Društva od strane rukovoditelja 

 

Sukladno odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 o zloporabi tržišta, Čateks d.d., Čakovec, 

Zrinsko-Frankopanska 25 (dalje: Izdavatelj) obavještava o transakciji izvršenoj od strane osobe koja 

obavlja rukovoditeljske dužnosti pri Izdavatelju. 

Matija Bilandžija, predsjednik Nadzornog odbora Izdavatelja, iz Čakovca, Hrvatskih branitelja 2, OIB 

36720787298, dana 05.05.2021. godine prijavio je stjecanje 165 komada dionica Izdavatelja. Dionice 

su stečene izvan službenog mjesta trgovanja. 

Gospodin Matija Bilandžija nakon ove transakcije posjeduje ukupno 8742 komada dionica Izdavatelja 

koje predstavljaju 3,5508 % udjela u temeljnom kapitalu Izdavatelja. 

Podaci o transakciji sukladno Provedbenoj Uredbi br. 2016/523, navedeni su u Predlošku za 

obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti, a koji se nalazi u privitku 

ove Obavijesti. 

 

Čateks d.d. 

 



Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske 

dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija 

 

1. Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi 

(a) Ime i prezime MATIJA BILANDŽIJA 

2. Razlog obavješćivanja 

(a) Položaj/status PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA 

(b) Prvotna obavijest/Izmjena Prvotna 

3. Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, dražbovatelju 
ili kontroloru dražbe 

(a) Naziv ČATEKS d.d. 

(b) LEI 747800A0S9QDGEWA8L39 

4. Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu instrumenta, ii. 
svaku vrstu transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem je transakcija izvršena 

(a) 
Opis financijskog instrumenta, 
vrsta instrumenta 
Identifikacijska oznaka 

Dionice: ČATEKS d.d. 
Oznaka: CTKS-R-A 
ISIN: HRCTKSRA0004 

(b) Priroda transakcije Stjecanje dionica 

(c) Cijena (cijene) i volumen(i) Cijena (cijene) Volumen(i) 

59,00 
 

165 
 

(d) Zbirne informacije 
 

- Zbirni volumen 
 

- Cijena 
 

 
 
- zbirni volumen: 165 
 
- cijena transakcije: 9.735,00 HRK 
(59,00*165) 

(e) Datum transakcije 2021-05-04 

(f) Mjesto transakcije IZVAN MJESTA TRGOVANJA 
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