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- Odgovor na upit Zagrebačke burze d.d. 

 

U svezi upita Zagrebačke burze d.d. koji je upućen Hrvatskoj poštanskoj banci, dioničko 
društvo vezano za članak objavljen u Poslovnom dnevniku dana 12. prosinca 2013. godine 
pod naslovom "OTP odustao od HPB-a, a Erste srezao ponudu?", u cilju točnog informiranja, 
obavještavamo investicijsku javnost da su za današnju sjednicu Vlade Republike Hrvatske 
predložene sljedeće točke dnevnog reda: 
 
- Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenoj analizi i ocjeni pristigle obvezujuće 
ponude Erste&Steiermärkische Bank d.d. za kupnju dionica društva Hrvatska poštanska 
banka d.d.  
- Prijedlog odluke o neprihvaćanju obvezujuće ponude Erste&Steiermärkische Bank d.d. za 
kupnju dionica Hrvatske poštanske banke d.d.  
 
Nakon završetka sjednice Vlade izvijestit ćemo investicijsku javnost o donesenim odlukama. 
 
Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Zagrebačke burze, 
internetskim stranicama Banke, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je 
dostavljena HINA-i radi objave.  
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