Sukladno odredbama članka 15. točka 3. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za
nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), te članka 24. stavak 3. Zakona
o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13-Odluka
USRH, 99/13-Odluka USRH i 148/13, dalje: ZPDD), temeljem zahtjeva društva ADRIS GRUPA
d.d., Rovinj, V. Nazora 1, OIB: 82023167977, koje zastupa odvjetnik Damir Metelko iz
Odvjetničkog društva HANŽEKOVIĆ & PARTNERI d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 22, za
odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva CROATIA osiguranje d.d., Zagreb,
Miramarska 22, OIB: 26187994862, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na
sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 9. svibnja 2014. godine donijela je
R J E Š E NJ E
1. Društvu ADRIS GRUPA d.d., Rovinj, V. Nazora 1, OIB: 8202316797, odobrava se
objavljivanje ponude za preuzimanje društva CROATIA osiguranje d.d., Zagreb,
Miramarska 22, OIB: 26187994862.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor
financijskih usluga.
O b r a z l o ž e nj e
I.
Društvo ADRIS GRUPA d.d., Rovinj, V. Nazora 1, OIB: 82023167977, koje zastupa
odvjetnik Damir Metelko iz Odvjetničkog društva HANŽEKOVIĆ & PARTNERI d.o.o., Zagreb,
Radnička cesta 22 (dalje: Ponuditelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih
usluga (dalje: Agencija) putem preporučene poštanske pošiljke dana 7. travnja 2014. godine,
zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva CROATIA osiguranje d.d.,
Zagreb, Miramarska 22, OIB: 26187994862 (dalje: Ciljno društvo), s tekstom ponude za
preuzimanje i ispravama navedenim u članku 22. stavak 3. ZPDD-a. Zatražene izmjene i
dopune predmetnog zahtjeva dostavljene su Agenciji dana 25. travnja 2014. godine i 6. svibnja
2014. godine.
II.
Sukladno odredbi članka 2. stavak 1. točka 2. ZPDD, ponuda za preuzimanje je javno
objavljena ponuda, obvezna ili dobrovoljna, upućena svim dioničarima ciljnog društva za
stjecanje svih dionica s pravom glasa, uz uvjete i način određen ZPDD-om. Ciljno društvo se,
člankom 2. stavak 1. točka 1. podtočka a) alineja 1. ZPDD-a, definira kao dioničko društvo sa
sjedištem u Republici Hrvatskoj čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište u
Republici Hrvatskoj u smislu odredbi Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 188/08,
146/08, 74/09, 54/13 i 159/13, dalje: ZTK).
Prema podacima kojima raspolaže Agencija, dionice Ciljnog društva, uvrštene su u Kotaciju
javnih dioničkih društava Zagrebačke burze d.d. Zagreb dana 13. siječnja 2004. godine.
Sukladno odredbi članka 592. stavak 6. ZTK-a, od stupanja na snagu tog zakona (01. siječnja
2009. godine) vrijednosni papiri uvršteni u kotaciju javnih dioničkih društava smatraju se
uvrštenim u redovito tržište Zagrebačke burze d.d., pa je stoga utvrđeno kako se radi o ciljnom
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društvu u smislu navedene odredbe ZPDD-a. Prema podacima Zagrebačke burze d.d. Zagreb,
na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva, dionice Ciljnog
društva su uvrštene na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. Zagreb (segment Službeno
tržište).
III.
Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala je za Ponuditelja, sukladno
odredbi članka 9. stavak 1. ZPDD-a, dana 6. ožujka 2014. godine, kada je sklopljen Ugovor o
kupoprodaji dionica u trgovačkom društvu CROATIA osiguranje d.d. između Republike
Hrvatske i Ponuditelja.
IV.

Ponuda za preuzimanje se odnosi na redovne i na povlaštene dionice Ciljnog društva.

Ponuditelj je imatelj ukupno 141.510 dionica Ciljnog društva od čega je 140.643 redovnih, a
867 povlaštenih dionica Ciljnog društva.
Ponuditelj temeljem Dioničarskog ugovora od dana 6. ožujka 2014. godine zajednički djeluje
s Republikom Hrvatskom koja drži ukupno 120.442 dionice Ciljnog društva od čega je 120.436
redovnih, a 6 povlaštenih dionica.
Ponuditelj temeljem članka 5. stavak 4. ZPDD-a djeluje zajednički i s društvima
ISTRAGRAFIKA d.d., Rovinj, V. Nazora 1, OIB: 51000304358, koje drži ukupno 10 redovnih
dionica Ciljnog društva, društvom HRVATSKI DUHANI d.d., Virovitica, Osječka 2, OIB:
92200203113, koje drži ukupno 200 redovnih dionica Ciljnog društva te društvom MAISTRA
d.d., Rovinj, V. Nazora 1, OIB: 25190869349, koje drži ukupno 90 redovnih dionica Ciljnog
društva.
Slijedom navedenog, Ponuditelj i osobe s kojima on djeluje zajednički drže ukupno 262.252
dionica Ciljnog društva.
Temeljni kapital Ciljnog društva u iznosu od 442.887.200,00 kuna je podijeljen na ukupno
316.348 dionica nominalne vrijednosti 1.400,00 kuna po dionici od čega 307.598 redovnih
dionica oznake CROS-R-A te 8.750 povlaštenih dionica oznake CROS-P-A.
Novčana sredstva za plaćanje preostalih 54.096 dionica Ciljnog društva potrebno je osigurati
sukladno odredbi članka 19. stavak 1. ZPDD-a.
V.
Cijena koju se Ponuditelj u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi
7.412,25 kuna.
Prema izjavama Ponuditelja i osoba s kojima Ponuditelj djeluje zajednički od dana 27. ožujka
2014. godine, Ponuditelj i osobe s kojima Ponuditelj djeluje zajednički u razdoblju od jedne
godine prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva nisu
sklapali pravne poslove u cilju stjecanja dionica Ciljnog društva.
S obzirom da je obveza u konkretnom slučaju nastala stjecanjem dionica Ciljnog društva u
postupku provedenom prema odredbama propisa koji uređuje upravljanje i raspolaganje
državnom imovinom, sukladno odredbi članka 16. stavak 3. rečenica 4. ZPDD-a, prosječna
cijena izračunava se kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u
zadnja tri mjeseca prije javne objave poziva potencijalnim ulagateljima od strane tijela
ovlaštenog sukladno odredbama propisa koji uređuje upravljanje i raspolaganje državnom
imovinom, računajući od dana koji prethodi danu objave poziva. Prema podacima kojima
Agencija raspolaže, u predmetnom slučaju je javni poziv za iskazivanje interesa i prikupljanje
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neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica Ciljnog društva objavljen dana 7. kolovoza 2013.
godine na internetskim stranicama Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.
Prema potvrdi Zagrebačke burze d.d. Zagreb o prosječnoj cijeni redovnih i povlaštenih dionica
Ciljnog društva, u razdoblju od 6. svibnja 2013. godine do 6. kolovoza 2013. godine, prosječna
cijena redovnih dionica je iznosila 7.131,53 kuna, a prosječna cijena povlaštenih dionica je
iznosila 7.138,36 kuna.
Slijedom navedenog, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od
7.412,25 kuna po dionici, određena u skladu s odredbom članka 16. stavak 4. ZPDD-a.
Uvidom u potvrdu depozitara – Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb od dana
22. travnja 2014. godine, utvrđeno je da je Ponuditelj osigurao sredstva potrebna za plaćanje
dionica koje su predmet ponude za preuzimanje polaganjem bankarske garancije.
VI.
Zahtjevu su priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno
odredbama članka 4. stavak 1. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih
pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 156/13).
VII.
Ponuditelj je uz predmetni zahtjev dostavio tekst ponude za preuzimanje sastavljen
sukladno odredbi članka 22. stavak 1. ZPDD-a te dokumentaciju propisanu odredbom članka
22. stavak 3. ZPDD-a, pa je slijedom navedenog, u skladu s odredbom članka 24. stavak 3.
ZPDD-a, odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.
VIII. U skladu s odredbom članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Agencije, pa je slijedom
navedenog odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.
KLASA: UP/I-451-04/14-10/2
URBROJ: 326-772-14-7
Zagreb, 9. svibnja 2014.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Petar-Pierre Matek
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