
 

 

 

 

GODIŠNJI POPIS 
OBJAVLJENIH 

U 2010
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODIŠNJI POPIS  
OBJAVLJENIH INFORMACIJA 
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Zagreb, svibanj 2011. 

 
INFORMACIJA  

GODINI 



Godišnji popis objavljenih informacija Jadranskog osiguranja d.d. 

 

Sukladno članku 364. Zakona o tržištu kapitala i smjernicama 
institucija, Jadransko osiguranje d.d. objavljuje Godišnji popis
godini. 
Godišnji popis objavljenih informacija u
Jadranskog osiguranja d.d. (www.jadransko.hr
Službenom registru propisanih informacija (HANFA) i HINA

 

Redni 
broj 

Datum objave 

      1 25.02.2010. 

2 31.03.2010. 

3 10.05.2010. Godišnje izvješće 1Y, revidirano, nekonsolidirano, 

4 10.05.2010. 

5 10.05.2010. 

6 11.05.2010. 

7 11.05.2010. 

8 21.05.2010 

9 06.07.2010. 

10 29.07.2010. 

11 29.10.2010. 

12 30.10.2010. 

13 02.12.2010. 

14 31.12.2010. 

15 31.01.2011. 

 

popis objavljenih informacija Jadranskog osiguranja d.d. u 2010/2011. 

Sukladno članku 364. Zakona o tržištu kapitala i smjernicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih 
institucija, Jadransko osiguranje d.d. objavljuje Godišnji popis objavljenih informacija u

objavljenih informacija u 2010/2011. godini javno je dostupan na 
www.jadransko.hr) i Zagrebačke burze (www.zse.hr), te je isti dostavljen 

Službenom registru propisanih informacija (HANFA) i HINA-i. 

Objavljene informacije 
Mjesto gdje se nalazi 
objavljena informacija

Kvartalno izvješće i Izvještaj Uprave za 4Q, 
nerevidirano, nekonsolidirano, 2009. godina 

www.jadransko.hr

Kvartalno izvješće i Izvještaj Uprave za 1Q, 
nerevidirano, nekonsolidirano, 2009. godina 

Godišnje izvješće 1Y, revidirano, nekonsolidirano, 
2009. godina 

    
        

Kvartalno izvješće i Izvještaj Uprave  za 1Q, 
nerevidirano, nekonsolidirano, 2010. godina 

www.jadransko.hr

Kvartalno izvješće za 1Q, nerevidirano, 
nekonsolidirano, 2010. godina 

Izvještaj Uprave za 1Q, nerevidirano, 
nekonsolidirano, 2010. godina  

Kvartalno izvješće za 1Q, nerevidirano, 
nekonsolidirano, 2010. godina 

Poziv na Glavnu skupštinu www.jadransko.hr

Odluke Glavne skupštine www.jadransko.hr

Polugodišnje izvješće i Izvještaj Uprave 1H, 
nerevidirano, nekonsolidirano, 2010. godina 

www.jadransko.hr

Devetomjesečno izvješće i Izvještaj Uprave 3Q, 
nerevidirano, nekonsolidirano, 2010. godina www.jadransko.hr

Devetomjesečno izvješće i Izvještaj Uprave 3Q, 
nerevidirano, nekonsolidirano, 2010. godina 

Odluka Glavne skupštine održane 06.07.2010. 

Mišljenje neovisnog ovlaštenog aktuara www. jadransko.hr

Kvartalno izvješće i Izvještaj uprave za 4Q, 
nerevidirano, nekonsolidirano, 2010. godina 

www.jadransko.hr

2011. godini: 

Hrvatske agencije za nadzor financijskih 
objavljenih informacija u 2010/2011. 

javno je dostupan na internet stranicama 
), te je isti dostavljen 

Mjesto gdje se nalazi 
objavljena informacija 

www.zse.hr 
www.jadransko.hr 

www.hanfa.hr 
www.hina.hr 

www.hina.hr 

www.zse.hr 
    www.jadransko.hr 

        www.hanfa.hr 
www.hina.hr 

www.jadransko.hr 
www.hanfa.hr 

 
www.zse.hr 

 
 

www.zse.hr 

www.hina.hr 

www.zse.hr 
www.jadransko.hr 

www.hanfa.hr 
www.zse.hr 

www.jadransko.hr 
www.hanfa.hr 
www.zse.hr 

www.jadransko.hr 
www.hanfa.hr 
www.hina.hr 
www.zse.hr 

www.jadransko.hr 
www.hanfa.hr 

www.hina.hr 

www.hina.hr 

www. jadransko.hr 

www.zse.hr 
www.jadransko.hr 

www.hanfa.hr 
www.hina.hr 



Redni 
broj 

Datum objave 

16 30.04.2011. 
Godišnje izvješće 1Y

17 30.04.2011. 

18 02.05.2011. 
Godišnje izvješće 1Y, revidirano, nekonsolidirano, 

 
19 

02.05.2011. Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja 

20 03.05.2011. 

21 04.05.2011. 
Godišnje izvješće 1Y, r

 

 

 

                                                                                                                   

 

                                                                                                  

                                                                                                    

 

Objavljene informacije 
Mjesto gdje se nalazi 
objavljena informacija

Godišnje izvješće 1Y, revidirano, nekonsolidirano, 
2010. godina www.jadransko.hr

Kvartalno izvješće i Izvještaj Uprave za 1Q, 
nerevidirano, nekonsolidirano, 2011. godina www.jadransko.hr

Godišnje izvješće 1Y, revidirano, nekonsolidirano, 
2010. godina www.jadransko.hr

Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja 
za 2010. godinu www.jadransko.hr

Kvartalno izvješće i Izvještaj Uprave za 1Q, 
nerevidirano, nekonsolidirano, 2011. godina 

Godišnje izvješće 1Y, revidirano, nekonsolidirano, 
2010. godina 

                                                                                                                   Predsjednica Uprave:

                                                                                                  

                                                                                                                        

Mjesto gdje se nalazi 
objavljena informacija 

www.zse.hr 
www.jadransko.hr 

www.zse.hr 
www.jadransko.hr 

www.hanfa.hr 
www.zse.hr 

www.jadransko.hr 
www.hanfa.hr 

 
www.zse.hr 

www.jadransko.hr 
 

www.hina.hr 

www.hina.hr 

Predsjednica Uprave: 

Mr. sc. Sanja Ćorić 
 

                                                                                                  Član Uprave: 

 

                    Goran Jurišić 


