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Obavijest o usvojenim odlukama Skupštine imatelja obveznica

Dana 27. veljače 2013., u prostorijama sjedišta Atlantic Grupe d.d., Miramarska 23, Zagreb, održana je
Skupština imatelja obveznica izdavatelja Atlantic Grupe d.d. uvrštenih na službeno tržište Zagrebačke
burze pod oznakom ATGR-O-169A, ISIN: HRATGRO169A0 (u daljnjem tekstu: Obveznica).
Skupštinom je predsjedao Odvjetnik Boris Šavorić iz Odvjetničkog društva Šavorić & partneri, te je na
istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 105.883.000 glasova, što čini 92,07% od ukupnog broja
glasova, odnosno, ukupnog broja izdanih Obveznica.
U skladu sa objavljenim Dnevnim redom Skupštine imatelja Obveznica:
1.
2.

Otvaranje Skupštine, utvrñivanje nazočnih i zastupanih imatelja Obveznica;
Odluka o izmjeni uvjeta Obveznice;

Skupština imatelja Obveznica donijela je sljedeću Odluku:
Ad 2.
„Ovom odlukom mijenjaju se uvjeti Obveznice koji se odnose na financijske obveze Izdavatelja, te
odreñene definicije i tumačenja uvjeta Obveznice, i to kako slijedi:
- mijenja se omjer Ukupnog Konsolidiranog Neto Duga i konsolidirane EBITDA, koji je Izdavatelj dužan
održavati na godišnjoj razini, na način da za 2013. godinu taj omjer neće biti veći od omjera 4,68:1
umjesto ranijeg omjera 3,96:1, za 2014. godinu taj omjer neće biti veći od omjera 4,13:1 umjesto ranijeg
omjera 3,96:1, dok za 2015. godinu taj omjer neće biti veći od prvotno utvrñenog omjera 3,96:1, koji se
ovom Odlukom ne mijenja;
- mijenja se omjer Konsolidirane EBITDA i Konsolidiranog Neto novčanog financijskog troška, koji je
Izdavatelj dužan održavati na godišnjoj razini, na način da za 2013. i naredne godine taj omjer neće biti
manji od omjera 2,27:1 umjesto ranijeg omjera 2,23:1;
- briše se omjer Konsolidiranog Kapitala Grupe i Konsolidirane Ukupne Imovine, kao financijski
pokazatelj koji je Izdavatelj bio dužan održavati na godišnjoj razini;
- dopunjuje se definicija izraza „Konsolidirani Neto Dug“, tako da isti znači ukupan iznos svih financijskih
obveza Atlantic Grupe (i) isključujući takve obveze prema bilo kojem drugom članu Atlantic Grupe; (ii)

uključujući, u slučaju financijskog leasinga, samo kapitalizirane vrijednosti; (iii) uključujući derivativne
obveze umanjene za derivativnu imovinu iskazane u konsolidiranoj bilanci Atlantic Grupe, a vezane na
zaštitu od promjene kamate ili cijene; i (iv) isključujući ukupan iznos slobodno dostupnog novca i
novčanih ekvivalenata u posjedu Atlantic Grupe u tom trenutku; pri čemu se ni jedan iznos ne dodaje ili
oduzima više od jedan put;
- brišu se izrazi „Konsolidirani Kapital Grupe“ i „Konsolidirana Ukupna Imovina“ i njihove definicije;
- mijenja se definicija izraza „Konsolidirani neto novčani financijski trošak“, tako da isti znači u
relevantnom periodu iznos svih kamata i naknada po kreditnim odnosima (uključujući kamatni trošak
po financijskom leasingu i financijskim kamatnim instrumentima zaštite) koji terete konsolidirani račun
dobiti i gubitka relevantnog vremenskog perioda, isključujući bilo koje jednokratne stavke;
i
- dopunjuje se definicija izraza „EBITDA“, tako da isti znači iznos normalizirane (bez jednokratnih stavki)
dobiti iz poslovanja prije odbitka financijskih rashoda (trošak kamata i neto tečajne razlike proizašle iz
financijskih aktivnosti), poreza na dobit, amortizacije i umanjena vrijednosti imovine.“
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