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Zagreb, 02. prosinca 2010.

INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d. obavijest:

MOL Plc. najveći dioničar INA, d.d., objavio je danas slijedeću

„MOL je odlučio dati ponudu za kupnju redovnih dionica društva INA, d.d. dioničarima s kojima ne
djeluje zajednički
MOL Hungarian Oil and Gas Plc. ovime obavještava sudionike tržišta kapitala da je odlučio dati ponudu
dioničarima društva INA, d.d., koji ne djeluju zajednički s MOL Plc., da kupi ne više od ukupno 800.910
neopterećenih i u cijelosti otplaćenih redovnih dionica društva INA, d.d., oznake INA-R-A, svaka nominalnog
iznosa od 900,00 kn za cijenu od 2800 kn po dionici. Na takvu opću ponudu ne primjenjuju se odredbe
hrvatskog Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
U 2008. godini putem uspješne dobrovoljne ponude za preuzimanje društva INA, d.d., MOL Plc., djelujući
zajednički s Republikom Hrvatskom, već je dao mogućnost dioničarima INA-e da prodaju svoje dionice MOL-u.
S obzirom da neki dioničari, iako su mogli, tada nisu prodali svoje dionice, MOL sada daje još jednu mogućnost
onima koji trenutno drže INA-ine dionice, većina kojih su radnici i bivši radnici društva, ili privatne osobe koje su
svoje dionice stekle tijekom INA-ine inicijalne javne ponude.
MOL Plc. će, tijekom slijedeća 2 tjedna, kontaktirati dioničare društva INA, d.d. davanjem uputa za prihvat takve
opće ponude. Uputa će sadržavati detalje koji objašnjavaju dioničarima kako prihvatiti takvu opću ponudu,
uključujući rok za prihvat, postupak za sklapanje kupoprodajnih ugovora i postupak namire (prijenos dionica i
cijene).
Bilješka o vrsti ponude: S obzirom da, kao rezultat uspješne dobrovoljne ponude za preuzimanje u 2008. godini,
MOL Plc. i Republika Hrvatska, djelujući zajednički, zajedno drže 91,99090% dionica s pravom glasa u društvu
INA, d.d., konačni zakonski prag određen hrvatskim Zakonom o preuzimanju dioničkih društava je prijeđen
sukladno odredbama navedenog zakona, te je stoga društvu MOL. PLc. dozvoljeno dati takvu opću ponudu
dioničarima društva INA, d.d. s ciljem stjecaja dionica društva INA, d.d., bez objavljivanja ponude za
preuzimanje prema hrvatskom Zakonu o preuzimanju dioničkih društava. „

INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
OIB: 27759560625
Odnosi s investitorima
Tel.: + 385 1 645 0444
Fax: + 385 1 645 2444
e-mail: investitori@ina.hr

