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Sukladno članku 364. Zakona o tržištu kapitala i smjernicama 
Hrvatske agencije za nadzor finacijskih usluga (HANFA-e) 
ILIRIJA d.d. je izradila Godišnji dokument objavljenih 
informacija za razdoblje od 01.01.2013. do 12.05.2014. 
godine. 
 
 
Godišnji dokument objavljenih informacija ILIRIJE d.d. za 
razdoblje od 01.01.2013.-12.05.2014. godine javno je 
objavljen na internetskim stranicama Zagrebačke burze 
(www.zse.hr), HANFA-e (www.hanfa.hr), ILIRIJE d.d. 
(www.ilirijabiograd.com) i HINA-e (www.hina.hr). 



                        Godišnji dokument objavljenih informacija ILIRIJE d.d. 

Red.br. 

1.

2. 

3. 

4.

za period od 01.01.2013. do 12.05.2014.

•Zagrebačka burza 
•HANFA
•Službeni registar propisanih informacija
•Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS

•Zagrebačka burza 
•HANFA
•Službeni registar propisanih informacija
H t k i j št j i k ij OTS

Mjesto na kojem je  informacija 
dostupna u svom cjelovitom 

sadržaju

•www.zse.hr
•www.hanfa.hr
•www.hina.hr
•www.ilirijabiograd.com

•www.zse.hr
•www.hanfa.hr
•www.hina.hr
•www ilirijabiograd com

16.04.2013.

•Zagrebačka burza 
•HANFA
•Službeni registar propisanih informacija
•Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS

•www.zse.hr
•www.hanfa.hr
•www.hina.hr
•www.ilirijabiograd.com

•www.zse.hr
•www.hanfa.hr
•www.hina.hr
•www.ilirijabiograd.com

02.05.2013.

Poziv na Glavnu skupštinu 
•Zagrebačka burza 
•HANFA
•Službeni registar propisanih informacija
•Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS

Godišnji upitnik Kodeks korporativnog 
upravljanja za 2012. godinu 29.04.2013.

Godišnje financijsko izvješće za 2012.,
revidirano, nekonsolidirano

Institucija kojoj je informacija 
dostavljena/objavljena

Godišnje financijsko izvješće za 2012.,  
nerevidirano, nekonsolidirano 13.02.2013.

Objavljena informacija Datum objave

5.

6. 

7. 

8.

9.

10.

11. Poziv na Glavnu skupštinu 

•Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS

02.05.2013.

Obavijest o povećanju temeljnog kapitala 12.09.2013.
•Zagrebačka burza 
•HANFA
•Službeni registar propisanih informacija
•Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS

•www.zse.hr
•www.hanfa.hr
•www.hina.hr
•www.ilirijabiograd.com

•www.zse.hr

•www.ilirijabiograd.com

•www.zse.hr
•www.hanfa.hr
•www.hina.hr
•www.ilirijabiograd.com

•www.zse.hr
•www.hanfa.hr
•www.hina.hr
•www.ilirijabiograd.com

•www.zse.hr
•www.hanfa.hr
•www.hina.hr
•www.ilirijabiograd.com

•Zagrebačka burza 
•HANFA
•Službeni registar propisanih informacija
•Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS

•Zagrebačka burza 
•HANFA
•Službeni registar propisanih informacija
•Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS

•Zagrebačka burza 
•HANFA
•Službeni registar propisanih informacija
•Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS

•www.zse.hr
•www.hanfa.hr
•www.hina.hr
•www.ilirijabiograd.com

•www.zse.hr
•www.hanfa.hr
•www.hina.hr
•www.ilirijabiograd.com

•Zagrebačka burza 
•HANFA
•Službeni registar propisanih informacija
•Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS

•Zagrebačka burza 
•HANFA
•Službeni registar propisanih informacija
•Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS

•www.zse.hr
•www.hanfa.hr
•www.hina.hr
•www.ilirijabiograd.com

Financijski izvještaj za 2Q za 2013. godinu

Godišnji dokument objavljenih informacija za 
2013. godinu

17.05.2013.

•Zagrebačka burza 
•HANFA
•Službeni registar propisanih informacija
•Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS

Tromjesečno financijsko izvješće 
za 1Q 2013.

Odluke Glavne skupštine 

29.07.2013.

30.08.2013.

29.10.2013.

14.11.2013.

•Zagrebačka burza 

Financijski izvještaj za 3Q 2013. godine

12. •www.hanfa.hr
•www.hina.hr
•www.ilirijabiograd.com

17.12.2013.Odluke Glavne skupštine 

g
•HANFA
•Službeni registar propisanih informacija
•Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS
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