
 
 

 

Javni poziv na upis i uplatu obveznica  
društva ICF PROGRESS d.o.o.  

ukupnog nominalnog iznosa od najmanje 
6.000.000,00 kuna do najviše 10.000.000,00 kuna  

i dospijeća 2026. godine  
 
 
 
Društvo ICF PROGRESS d.o.o. za poslovno savjetovanje sa sjedištem u Zagrebu, 
Bogovićeva 4, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 
upisa (MBS) 081373338, OIB: 14732210731 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) namjerava 
javnom ponudom izdati nepodređene osigurane obveznice u nematerijaliziranom obliku koje 
glase na ime, ukupnog nominalnog iznosa od najmanje 6.000.000,00 (šest milijuna) kuna 
do najviše 10.000.000,00 (deset milijuna) kuna i pojedinačnog nominalnog iznosa svake 
obveznice od 1,00 (jedne) kune, dospijeća 2026. godine (u daljnjem tekstu: Obveznice).  
 
Obveznice se izdaju po cijeni od 100,00% (sto posto) od nominalnog iznosa Obveznice 
odnosno po cijeni jedne Obveznice u iznosu od 1,00 (jedne) kune. 
 
Godišnja fiksna kamatna stopa po Obveznicama iznosit će 4,00% (četiri posto), kamate će 
se isplaćivati godišnje, a glavnica će biti otplaćena jednokratno po dospijeću Obveznica 
(Bullet Payment).  
 
Obveze Izdavatelja iz Obveznica osigurane su korporativnim jamstvom društva ICF 
dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Bogovićeva 4, OIB: 81191879568 
 
Ako Obveznice budu izdane, Izdavatelj će zatražiti uvrštenje Obveznica na Progress tržište 
Zagrebačke burze d.d.  
 
Vremenski plan izdanja Obveznica i njihovog uvrštenja na Progress tržište 
Zagrebačke burze d.d. je kako slijedi: 
 
Razdoblje trajanja ponude Od 09.06.2021. godine u 09:00 sati do 

14.06.2021. godine u 14:00 sati 
Obavijest o uspjehu izdanja i konačnom 
iznosu izdanih Obveznica 

14.06.2021. u poslijepodnevnim satima  

Obavijest ulagateljima o alokaciji 14.06.2021. u poslijepodnevnim satima 
Rok za upis i uplatu Obveznica 16.06.2021. do 14:00 sati 
Datum izdanja Obveznica 18.06.2021. godine 
Datum uvrštenja obveznica na Progress 
tržište 

Nakon odobrenja Zagrebačke burze d.d. 
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Bitni elementi Obveznica su sljedeći: 
 
Izdavatelj ICF PROGRESS d.o.o. 
Vrsta vrijednosnog papira Obveznica 
Oblik Nematerijalizirani, na ime 
Oznaka ICFP-O-266A  
ISIN HRICFPO266A8 
Vrsta izdanja Javnom ponudom 
Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica Od najmanje 6.000.000,00 kuna do 

najviše 10.000.000,00 kuna 
Nominalni iznos Obveznice 1,00 kuna – Ako domicilna valuta 

Republike Hrvatske prije dospijeća 
Obveznica prestane biti kuna i postane 
euro, Obveznice će biti konvertirane iz 
kune u euro po službenom tečaju 
konverzije valuta  

Cijena 100,00% nominalnog iznosa Obveznice 
odnosno 1,00 (jedna) kuna 

Kamatna stopa 4,00% 
Mjerodavno pravo Pravo Republike Hrvatske 
Vrsta kamatne stope Fiksna godišnja kamatna stopa 
Isplata kamate Godišnje 
Otplata glavnice Jednokratno, po dospijeću Obveznica 

(Bullet Payment) 
Datum izdanja Obveznica 18.06.2021. godine 
Datum dospijeća Obveznica 18.06.2026. godine 
Uvrštenje Obveznica Progress tržište Zagrebačke burze d.d. 
Datum uvrštenja Obveznica Nakon odobrenja Zagrebačke burze d.d.  
Osiguranje Obveze Izdavatelja iz Obveznica 

osigurane su korporativnim jamstvom 
društva ICF dioničko društvo za usluge sa 
sjedištem u Zagrebu, Bogovićeva 4, OIB: 
81191879568 

Prijeboj i namira Središnje klirinško depozitarno društvo, 
dioničko društvo 
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Izdavatelj ovim putem poziva sve zainteresirane ulagatelje da u Razdoblju trajanja ponude,  
podnesu svoje ponude za upis i uplatu Obveznica s naznakom broja Obveznica koje žele 
upisati i uplatiti. 
 
Nakon završetka Razdoblja trajanja ponude, Izdavatelj će isti dan u poslijepodnevnim 
satima obavijestiti zainteresirane ulagatelje o uspjehu izdanja i konačnom iznosu izdanih 
Obveznica te o namjeravanoj alokaciji Obveznica ulagateljima. 
 
Rok za upis i uplatu Obveznica traje do 16.06.2021. u 14:00 sati, a u kojem roku 
zainteresirani ulagatelji moraju putem upisnice koja je kao prilog sastavni dio ovog Javnog 
poziva, upisati te uplatiti Obveznice na račun Izdavatelja otvoren kod Raiffeisenbank Austria 
d.d., IBAN: HR7924840081135207290. 
 
U upisnici je, uz ostale podatke o ulagatelju, potrebno naznačiti iznos Obveznica koje 
pojedini zainteresirani ulagatelj upisuje i uplaćuje.  
 
Uredno popunjene i potpisane upisnice, uz potvrdu o izvršenoj uplati za Obveznice, 
potrebno je dostaviti Izdavatelju u elektronskom obliku na adresu elektroničke pošte 
info@icf.hr ili dostaviti osobno, najkasnije do isteka Roka za upis i uplatu Obveznica. 
 
Ukoliko ne bude iskazan interes, ali i iz možebitnih drugih razloga, Izdavatelj zadržava pravo 
odustati od namjeravanog izdavanja Obveznica, a o čemu će pisanim putem obavijestiti one 
zainteresirane ulagatelje koji su podnijeli ponude za upis i uplatu Obveznica odnosno koji 
su upisali i uplatili Obveznice. 
 
U tom slučaju, Izdavatelj će bez odgađanja sve eventualno zaprimljene uplate 
zainteresiranih ulagatelja po osnovi upisa i uplate Obveznica bez odgađanja isplatiti na 
račune s kojih su te uplate inicijalno i bile zaprimljene. 
 
 
ICF PROGRESS d.o.o. 

 
_________________ 

Ratko Bajakić, 
direktor   
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U P I S N I C A 
za upis obveznica društva ICF PROGRESS d.o.o.  

(Upisnica) 

Ova Upisnica odnosi se na Javni poziv na upis i uplatu obveznica društva ICF PROGRESS d.o.o. 
ukupnog nominalnog iznosa od najmanje 6.000.000,00 kuna do najviše 10.000.000,00 kuna i 

dospijeća 2026. godine 
 
 

DETALJI O OBVEZNICAMA    
Izdavatelj: ICF PROGRESS d.o.o. 
Nominalni iznos obveznice: 1,00 HRK 
Veličina Ponude: 6.000.000 do 10.000.000 Obveznica  
Konačni rok za uplatu: 16.06.2021. 14:00 SEV 
Bankovni račun za uplatu Obveznica: Raiffeisenbank Austria d.d  
 IBAN: HR7924840081135207290  
     

 
DETALJI O ULAGATELJU 

Ime i prezime / Tvrtka:  

Adresa ili sjedište (ulica, poštanski broj, 
mjesto, država): 

 

OIB:  

Podaci za kontakt: Tel.:  

E-mail:  

Račun kod SKDD:  

IBAN (koristi se u slučaju eventualnog 
povrata uplate ulagatelju): 

 

 
 

ZAKONSKI ZASTUPNIK ULAGATELJA (za pravne osobe) 
Ime i prezime:  

Funkcija:  

 
UPIS OBVEZNICA 

(1)       Broj Obveznica (cijeli broj):  

(2)       Cijena po Obveznici (HRK):       1,00 

(3)       Iznos koji će biti plaćen za 
           Obveznice (HRK): 
           (3) = (1) x (2) 

 

 
 

U _________________, ____ lipnja 2021. godine 
 

 
 

__________________________________ 
(Potpis ulagatelja / zakonskog zastupnika)     (pečat ulagatelja, ako je  primjenjivo) 


