Zagreb, 10. siječanj 2019. godine
INTERNET STRANICE DRUŠTVA
Obavijest o konačnoj cijeni novih dionica

MERITUS ULAGANJA d.d. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Heinzelova ulica 62/a,
upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS):
081210030, osobni identifikacijski broj (OIB): 62230095889, („Izdavatelj“ ili „Meritus
Ulaganja") obavještava kako je dana 10. siječnja 2019. održana sjednica Uprave i Nadzornog
odbora, na kojima su donijete odluke o konačnoj cijeni Novih dionica i raspodjeli (alokaciji)
Novih dionica.
Glavna skupština Izdavatelja donijela je dana 19. prosinca 2018. godine Odluku o povećanju
temeljnog kapitala društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz isključenje
prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta društva te Odluku o uvrštenju dionica
društva na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. („Odluka“) s iznosa od 50.000.000,00 kn za
iznos od najviše 37.719.200,00 kn na iznos od najviše 87.719.200,00 kn, uplatom u novcu,
izdavanjem najviše 377.192 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa („Nove
dionice“) u rasponu od 240,00 (dvjestočetrdeset) kuna do 280,00 (dvjestoosamdeset) kuna
za jednu Novu dionicu.
Sukladno Odluci, radi upisa Novih dionica, Društvo se obratilo potencijalnim ulagateljima koji
su u trenutku upisa ispunjavali uvjet iz članka 409. stavak 1. točka 1. Zakona o tržištu kapitala
(kvalificirani ulagatelji) te uvjet iz članka 409. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala (manje
od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji), pri čemu se
upis Novih dionica vršio u jednom krugu, u razdoblju do 10. siječnja 2019. godine.
Nastavno na istek razdoblja ponude, Izdavatelj obavještava javnost da je Uprava
Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora utvrdila:
- konačnu cijenu Novih dionica u iznosu od 260,00 kn (dvjestošezdeset kuna i
nula lipa) po Novoj dionici.
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