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Predmet:  Obavijest o transakciji osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti 

 

 

Poštovani, 

 

U skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o zlouporabi tržišta,  
te prema članku 120. Pravila Zagrebačke burze, Privredna banka Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) 
objavljuje stjecanje dionica Banke, oznake PBZ-R-A, ISIN: HRPBZ0RA0004, izvršeno dana 14. 
svibnja 2020. godine, od strane osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti u Banci. 

U prilogu ove Obavijesti je Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju 
rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija, 
sukladno Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 2016/523. 

Ova informacija dostupna je javnosti na internet stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih 
usluga - Službeni registar propisanih informacija, Zagrebačke burze, Hine i Banke. 

 

Privredna banka Zagreb 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  Osobni podaci o osobi koja obavlja administrativne, kontrolne ili rukovoditeljske dužnosti / 
povezane osobe    

a) Ime  Lucić Dinko 

2  Razlog obavješćivanja   

a) Položaj/status Predsjednik Uprave PBZ d.d. 

b) Prvotna obavijest/Izmjena Prvotna obavijest  

3  Ime izdavatelja, sudionika na tržištu emisijskih jedinica, dražbovne platforme, dražbovatelja i 
kontrolora dražbe    

a) Ime  PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO 

b) LEI 549300ZHFZ4CSK7VS460 

4  Podaci o transakciji: odjeljak se ponavlja za i) svaku pojedinu vrstu instrumenta; ii) svaku pojedinu 
vrstu transakcije; iii) svaki pojedini datum; i iv) svako pojedino mjesto gdje se transakcija provodi   

a) Opis financijskog instrumenta, vrsta 
instrumenta   

Identifikacijska šifra  

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja PRIVREDNA BANKA ZAGREB – 
DIONIČKO DRUŠTVO 

TICKER: PBZ-R-A 

ISIN: HRPBZ0RA0004 
 

b) Narav transakcije  Stjecanje dionica u skladu s internim pravilima nagrađivanja 

c) cijena/e i volumen/i  Cijena/e Volumen/i 

810,00 483 

  

d) Zbirne informacije  

— Zbirni volumen  

— Cijena  
 

Zbirni volumen: 483 

 

Cijena: 810,00    

e) Datum transakcije  2020-05-14 

f) Mjesto transakcije  Izvan mjesta trgovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba 
koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija 

1  Osobni podaci o osobi koja obavlja administrativne, kontrolne ili rukovoditeljske dužnosti / 
povezane osobe    

a) Ime  Cioni Alessio 

2  Razlog obavješćivanja   

a) Položaj/status Zamjenik Predsjednika Uprave PBZ d.d.. 

b) Prvotna obavijest/Izmjena Prvotna obavijest  

3  Ime izdavatelja, sudionika na tržištu emisijskih jedinica, dražbovne platforme, dražbovatelja i 
kontrolora dražbe    

a) Ime  PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO 

b) LEI 549300ZHFZ4CSK7VS460 

4  Podaci o transakciji: odjeljak se ponavlja za i) svaku pojedinu vrstu instrumenta; ii) svaku pojedinu 
vrstu transakcije; iii) svaki pojedini datum; i iv) svako pojedino mjesto gdje se transakcija provodi   

a) Opis financijskog instrumenta, vrsta 
instrumenta   

Identifikacijska šifra  

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja PRIVREDNA BANKA ZAGREB – 
DIONIČKO DRUŠTVO 

TICKER: PBZ-R-A 

ISIN: HRPBZ0RA0004 
 

b) Narav transakcije  Stjecanje dionica u skladu s internim pravilima nagrađivanja 

c) cijena/e i volumen/i  Cijena/e Volumen/i 

810,00 442 

  

d) Zbirne informacije  

— Zbirni volumen  

— Cijena  
 

Zbirni volumen: 442 

 

Cijena: 810,00    

e) Datum transakcije  2020-05-14 

f) Mjesto transakcije  Izvan mjesta trgovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba 
koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija 

1  Osobni podaci o osobi koja obavlja administrativne, kontrolne ili rukovoditeljske dužnosti / 
povezane osobe    

a) Ime  Gerovac Ivan 

2  Razlog obavješćivanja   

a) Položaj/status Član Uprave PBZ d.d. 

b) Prvotna obavijest/Izmjena Prvotna obavijest  

3  Ime izdavatelja, sudionika na tržištu emisijskih jedinica, dražbovne platforme, dražbovatelja i 
kontrolora dražbe    

a) Ime  PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO 

b) LEI 549300ZHFZ4CSK7VS460 

4  Podaci o transakciji: odjeljak se ponavlja za i) svaku pojedinu vrstu instrumenta; ii) svaku pojedinu 
vrstu transakcije; iii) svaki pojedini datum; i iv) svako pojedino mjesto gdje se transakcija provodi   

a) Opis financijskog instrumenta, vrsta 
instrumenta   

Identifikacijska šifra  

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja PRIVREDNA BANKA ZAGREB – 
DIONIČKO DRUŠTVO 

TICKER: PBZ-R-A 

ISIN: HRPBZ0RA0004 
 

b) Narav transakcije  Stjecanje dionica u skladu s internim pravilima nagrađivanja 

c) cijena/e i volumen/i  Cijena/e Volumen/i 

810,00 409 

  

d) Zbirne informacije  

— Zbirni volumen  

— Cijena  
 

Zbirni volumen: 409 

 

Cijena: 810,00    

e) Datum transakcije  2020-05-14 

f) Mjesto transakcije  Izvan mjesta trgovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba 
koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija 

1  Osobni podaci o osobi koja obavlja administrativne, kontrolne ili rukovoditeljske dužnosti / 
povezane osobe    

a) Ime  Kopljar Draženko 

2  Razlog obavješćivanja   

a) Položaj/status Član Uprave PBZ d.d. 

b) Prvotna obavijest/Izmjena Prvotna obavijest  

3  Ime izdavatelja, sudionika na tržištu emisijskih jedinica, dražbovne platforme, dražbovatelja i 
kontrolora dražbe    

a) Ime  PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO 

b) LEI 549300ZHFZ4CSK7VS460 

4  Podaci o transakciji: odjeljak se ponavlja za i) svaku pojedinu vrstu instrumenta; ii) svaku pojedinu 
vrstu transakcije; iii) svaki pojedini datum; i iv) svako pojedino mjesto gdje se transakcija provodi   

a) Opis financijskog instrumenta, vrsta 
instrumenta   

Identifikacijska šifra  

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja PRIVREDNA BANKA ZAGREB – 
DIONIČKO DRUŠTVO 

TICKER: PBZ-R-A 

ISIN: HRPBZ0RA0004 
 

b) Narav transakcije  Stjecanje dionica u skladu s internim pravilima nagrađivanja 

c) cijena/e i volumen/i  Cijena/e Volumen/i 

810,00 409 

  

d) Zbirne informacije  

— Zbirni volumen  

— Cijena  
 

Zbirni volumen: 409 

 

Cijena: 810,00    

e) Datum transakcije  2020-05-14 

f) Mjesto transakcije  Izvan mjesta trgovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba 
koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija 

1  Osobni podaci o osobi koja obavlja administrativne, kontrolne ili rukovoditeljske dužnosti / 
povezane osobe    

a) Ime  Drozdek Darko 

2  Razlog obavješćivanja   

a) Položaj/status Član Uprave PBZ d.d. 

b) Prvotna obavijest/Izmjena Prvotna obavijest  

3  Ime izdavatelja, sudionika na tržištu emisijskih jedinica, dražbovne platforme, dražbovatelja i 
kontrolora dražbe    

a) Ime  PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO 

b) LEI 549300ZHFZ4CSK7VS460 

4  Podaci o transakciji: odjeljak se ponavlja za i) svaku pojedinu vrstu instrumenta; ii) svaku pojedinu 
vrstu transakcije; iii) svaki pojedini datum; i iv) svako pojedino mjesto gdje se transakcija provodi   

a) Opis financijskog instrumenta, vrsta 
instrumenta   

Identifikacijska šifra  

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja PRIVREDNA BANKA ZAGREB – 
DIONIČKO DRUŠTVO 

TICKER: PBZ-R-A 

ISIN: HRPBZ0RA0004 
 

b) Narav transakcije  Stjecanje dionica u skladu s internim pravilima nagrađivanja 

c) cijena/e i volumen/i  Cijena/e Volumen/i 

810,00 320 

  

d) Zbirne informacije  

— Zbirni volumen  

— Cijena  
 

Zbirni volumen: 320 

 

Cijena: 810,00    

e) Datum transakcije  2020-05-14 

f) Mjesto transakcije  Izvan mjesta trgovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba 
koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija 

1  Osobni podaci o osobi koja obavlja administrativne, kontrolne ili rukovoditeljske dužnosti / 
povezane osobe    

a) Ime  Krolo Ivan 

2  Razlog obavješćivanja   

a) Položaj/status Član Uprave PBZ d.d. 

b) Prvotna obavijest/Izmjena Prvotna obavijest  

3  Ime izdavatelja, sudionika na tržištu emisijskih jedinica, dražbovne platforme, dražbovatelja i 
kontrolora dražbe    

a) Ime  PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO 

b) LEI 549300ZHFZ4CSK7VS460 

4  Podaci o transakciji: odjeljak se ponavlja za i) svaku pojedinu vrstu instrumenta; ii) svaku pojedinu 
vrstu transakcije; iii) svaki pojedini datum; i iv) svako pojedino mjesto gdje se transakcija provodi   

a) Opis financijskog instrumenta, vrsta 
instrumenta   

Identifikacijska šifra  

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja PRIVREDNA BANKA ZAGREB – 
DIONIČKO DRUŠTVO 

TICKER: PBZ-R-A 

ISIN: HRPBZ0RA0004 
 

b) Narav transakcije  Stjecanje dionica u skladu s internim pravilima nagrađivanja 

c) cijena/e i volumen/i  Cijena/e Volumen/i 

810,00 148 

  

d) Zbirne informacije  

— Zbirni volumen  

— Cijena  
 

Zbirni volumen: 148 

 

Cijena: 810,00    

e) Datum transakcije  2020-05-14 

f) Mjesto transakcije  Izvan mjesta trgovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba 
koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija 

1  Osobni podaci o osobi koja obavlja administrativne, kontrolne ili rukovoditeljske dužnosti / 
povezane osobe    

a) Ime  Pavlović Andrea 

2  Razlog obavješćivanja   

a) Položaj/status Član Uprave PBZ d.d. 

b) Prvotna obavijest/Izmjena Prvotna obavijest  

3  Ime izdavatelja, sudionika na tržištu emisijskih jedinica, dražbovne platforme, dražbovatelja i 
kontrolora dražbe    

a) Ime  PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO 

b) LEI 549300ZHFZ4CSK7VS460 

4  Podaci o transakciji: odjeljak se ponavlja za i) svaku pojedinu vrstu instrumenta; ii) svaku pojedinu 
vrstu transakcije; iii) svaki pojedini datum; i iv) svako pojedino mjesto gdje se transakcija provodi   

a) Opis financijskog instrumenta, vrsta 
instrumenta   

Identifikacijska šifra  

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja PRIVREDNA BANKA ZAGREB – 
DIONIČKO DRUŠTVO 

TICKER: PBZ-R-A 

ISIN: HRPBZ0RA0004 
 

b) Narav transakcije  Stjecanje dionica u skladu s internim pravilima nagrađivanja 

c) cijena/e i volumen/i  Cijena/e Volumen/i 

810,00 173 

  

d) Zbirne informacije  

— Zbirni volumen  

— Cijena  
 

Zbirni volumen: 173 

 

Cijena: 810,00    

e) Datum transakcije  2020-05-14 

f) Mjesto transakcije  Izvan mjesta trgovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba 
koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija 

1  Osobni podaci o osobi koja obavlja administrativne, kontrolne ili rukovoditeljske dužnosti / 
povezane osobe    

a) Ime  Karakašić Dražen 

2  Razlog obavješćivanja   

a) Položaj/status Viši izvršni direktor PBZ d.d. 

b) Prvotna obavijest/Izmjena Prvotna obavijest  

3  Ime izdavatelja, sudionika na tržištu emisijskih jedinica, dražbovne platforme, dražbovatelja i 
kontrolora dražbe    

a) Ime  PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO 

b) LEI 549300ZHFZ4CSK7VS460 

4  Podaci o transakciji: odjeljak se ponavlja za i) svaku pojedinu vrstu instrumenta; ii) svaku pojedinu 
vrstu transakcije; iii) svaki pojedini datum; i iv) svako pojedino mjesto gdje se transakcija provodi   

a) Opis financijskog instrumenta, vrsta 
instrumenta   

Identifikacijska šifra  

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja PRIVREDNA BANKA ZAGREB – 
DIONIČKO DRUŠTVO 

TICKER: PBZ-R-A 

ISIN: HRPBZ0RA0004 
 

b) Narav transakcije  Stjecanje dionica u skladu s internim pravilima nagrađivanja 

c) cijena/e i volumen/i  Cijena/e Volumen/i 

810,00 135 

  

d) Zbirne informacije  

— Zbirni volumen  

— Cijena  
 

Zbirni volumen: 135 

 

Cijena: 810,00    

e) Datum transakcije  2020-05-14 

f) Mjesto transakcije  Izvan mjesta trgovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba 
koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija 

1  Osobni podaci o osobi koja obavlja administrativne, kontrolne ili rukovoditeljske dužnosti / 
povezane osobe    

a) Ime  Birov Matija 

2  Razlog obavješćivanja   

a) Položaj/status Viši izvršni direktor PBZ d.d. 

b) Prvotna obavijest/Izmjena Prvotna obavijest  

3  Ime izdavatelja, sudionika na tržištu emisijskih jedinica, dražbovne platforme, dražbovatelja i 
kontrolora dražbe    

a) Ime  PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO 

b) LEI 549300ZHFZ4CSK7VS460 

4  Podaci o transakciji: odjeljak se ponavlja za i) svaku pojedinu vrstu instrumenta; ii) svaku pojedinu 
vrstu transakcije; iii) svaki pojedini datum; i iv) svako pojedino mjesto gdje se transakcija provodi   

a) Opis financijskog instrumenta, vrsta 
instrumenta   

Identifikacijska šifra  

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja PRIVREDNA BANKA ZAGREB – 
DIONIČKO DRUŠTVO 

TICKER: PBZ-R-A 

ISIN: HRPBZ0RA0004 
 

b) Narav transakcije  Stjecanje dionica u skladu s internim pravilima nagrađivanja 

c) cijena/e i volumen/i  Cijena/e Volumen/i 

810,00 93 

  

d) Zbirne informacije  

— Zbirni volumen  

— Cijena  
 

Zbirni volumen: 93 

 

Cijena: 810,00    

e) Datum transakcije  2020-05-14 

f) Mjesto transakcije  Izvan mjesta trgovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba 
koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija 

1  Osobni podaci o osobi koja obavlja administrativne, kontrolne ili rukovoditeljske dužnosti / 
povezane osobe    

a) Ime  Halužan Miroslav 

2  Razlog obavješćivanja   

a) Položaj/status Viši izvršni direktor PBZ d.d. 

b) Prvotna obavijest/Izmjena Prvotna obavijest  

3  Ime izdavatelja, sudionika na tržištu emisijskih jedinica, dražbovne platforme, dražbovatelja i 
kontrolora dražbe    

a) Ime  PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO 

b) LEI 549300ZHFZ4CSK7VS460 

4  Podaci o transakciji: odjeljak se ponavlja za i) svaku pojedinu vrstu instrumenta; ii) svaku pojedinu 
vrstu transakcije; iii) svaki pojedini datum; i iv) svako pojedino mjesto gdje se transakcija provodi   

a) Opis financijskog instrumenta, vrsta 
instrumenta   

Identifikacijska šifra  

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja PRIVREDNA BANKA ZAGREB – 
DIONIČKO DRUŠTVO 

TICKER: PBZ-R-A 

ISIN: HRPBZ0RA0004 
 

b) Narav transakcije  Stjecanje dionica u skladu s internim pravilima nagrađivanja 

c) cijena/e i volumen/i  Cijena/e Volumen/i 

810,00 138 

  

d) Zbirne informacije  

— Zbirni volumen  

— Cijena  
 

Zbirni volumen: 138 

 

Cijena: 810,00    

e) Datum transakcije  2020-05-14 

f) Mjesto transakcije  Izvan mjesta trgovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba 
koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija 

1  Osobni podaci o osobi koja obavlja administrativne, kontrolne ili rukovoditeljske dužnosti / 
povezane osobe    

a) Ime  Vrbetić Dražen 

2  Razlog obavješćivanja   

a) Položaj/status Izvršni direktor PBZ d.d. 

b) Prvotna obavijest/Izmjena Prvotna obavijest  

3  Ime izdavatelja, sudionika na tržištu emisijskih jedinica, dražbovne platforme, dražbovatelja i 
kontrolora dražbe    

a) Ime  PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO 

b) LEI 549300ZHFZ4CSK7VS460 

4  Podaci o transakciji: odjeljak se ponavlja za i) svaku pojedinu vrstu instrumenta; ii) svaku pojedinu 
vrstu transakcije; iii) svaki pojedini datum; i iv) svako pojedino mjesto gdje se transakcija provodi   

a) Opis financijskog instrumenta, vrsta 
instrumenta   

Identifikacijska šifra  

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja PRIVREDNA BANKA ZAGREB – 
DIONIČKO DRUŠTVO 

TICKER: PBZ-R-A 

ISIN: HRPBZ0RA0004 
 

b) Narav transakcije  Stjecanje dionica u skladu s internim pravilima nagrađivanja 

c) cijena/e i volumen/i  Cijena/e Volumen/i 

810,00 84 

  

d) Zbirne informacije  

— Zbirni volumen  

— Cijena  
 

Zbirni volumen: 84 

 

Cijena: 810,00    

e) Datum transakcije  2020-05-14 

f) Mjesto transakcije  Izvan mjesta trgovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba 
koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija 

1  Osobni podaci o osobi koja obavlja administrativne, kontrolne ili rukovoditeljske dužnosti / 
povezane osobe    

a) Ime  Nakić Ljiljana 

2  Razlog obavješćivanja   

a) Položaj/status Izvršni direktor PBZ d.d. 

b) Prvotna obavijest/Izmjena Prvotna obavijest  

3  Ime izdavatelja, sudionika na tržištu emisijskih jedinica, dražbovne platforme, dražbovatelja i 
kontrolora dražbe    

a) Ime  PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO 

b) LEI 549300ZHFZ4CSK7VS460 

4  Podaci o transakciji: odjeljak se ponavlja za i) svaku pojedinu vrstu instrumenta; ii) svaku pojedinu 
vrstu transakcije; iii) svaki pojedini datum; i iv) svako pojedino mjesto gdje se transakcija provodi   

a) Opis financijskog instrumenta, vrsta 
instrumenta   

Identifikacijska šifra  

Dionica 

Redovne dionice izdavatelja PRIVREDNA BANKA ZAGREB – 
DIONIČKO DRUŠTVO 

TICKER: PBZ-R-A 

ISIN: HRPBZ0RA0004 
 

b) Narav transakcije  Stjecanje dionica u skladu s internim pravilima nagrađivanja 

c) cijena/e i volumen/i  Cijena/e Volumen/i 

810,00 112 

  

d) Zbirne informacije  

— Zbirni volumen  

— Cijena  
 

Zbirni volumen: 112 

 

Cijena: 810,00    

e) Datum transakcije  2020-05-14 

f) Mjesto transakcije  Izvan mjesta trgovanja 

 

 


