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Na temelju odredaba članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za 
nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), te članka 24. stavka 3. Zakona 
o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13-Odluka 
USRH, 99/13-Odluka USRH i 148/13, dalje: ZPDD), Hrvatska agencija za nadzor financijskih 
usluga, temeljem zahtjeva Zvonimira Vukadina iz Zagreba, Rockfellerova 43, OIB: 
90845929319, kojeg zastupa Manuela Vnuk, odvjetnica iz Zajedničkog odvjetničkog ureda 
Tajane Kozarčanin Ostojić, Andreje Valjak Balenović i Manuele Vnuk iz Zagreba, Miramarska 
24, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva Zatvoreni alternativni 
investicijski fond s javnom ponudom Breza dioničko društvo, Zagreb, Radićeva 14, OIB: 
75111210338, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 25. ožujka 2016. donijela je 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

1. Zvonimiru Vukadinu iz Zagreba, Rockfellerova 43, OIB: 90845929319, odobrava se 
objavljivanje ponude za preuzimanje društva Zatvoreni alternativni investicijski fond s 
javnom ponudom Breza dioničko društvo, Zagreb, Radićeva 14, OIB: 75111210338. 

 
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. Zvonimir Vukadin iz Zagreba, Rockfellerova 43, OIB: 90845929319, kojeg zastupa 
Manuela Vnuk, odvjetnica iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Tajane Kozarčanin Ostojić, 
Andreje Valjak Balenović i Manuele Vnuk iz Zagreba, Miramarska 24 (dalje: Ponuditelj), podnio 
je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) dana 2. ožujka 2016., 
zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva Zatvoreni alternativni 
investicijski fond s javnom ponudom Breza dioničko društvo, Zagreb, Radićeva 14, OIB: 
75111210338 (dalje: Ciljno društvo), s tekstom ponude za preuzimanje i ispravama navedenim 
u članku 22. stavku 3. ZPDD-a. Dana 14. ožujka 2016. Ponuditelj je dostavio zatražene 
izmjene i dopune predmetnog zahtjeva.  
 
II. U skladu s odredbom članka 2. stavka 1. točke 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. stavkom 1. točkom 1. podtočkom a) alinejom 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, 159/13, 18/15 i 110/15, dalje: ZTK).  
 
Prema javno dostupnim podacima Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, na dan 
nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva, dionice Ciljnog društva 
su uvrštene na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d.(segment Redovito tržište). 
 
III. Ponuditelj je dana 4. veljače 2016. na internetskoj stranici Zagrebačke burze d.d. 
Zagreb, objavio Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog 
društva. U istoj je navedeno kako Ponuditelj, temeljem sporazuma od 4. veljače 2016. 
zajednički djeluje sa Sinišom Brajčićem iz Splita, Jure Kaštelana 18, OIB:42873582143.  
 
Obveza  objavljivanja  ponude  za  preuzimanje  nastala  je  za  Ponuditelja,  sukladno odredbi 
članka 9. stavak 1., u vezi s člankom 5. stavak 1. ZPDD-a, dana  4. veljače 2016., sklapanjem 
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prethodno navedenog sporazuma. Ponuditelj je imatelj ukupno  119.497 nematerijaliziranih 
dionica Ciljnog društva, dok Siniša Brajčić, kao osoba koja s Ponuditelje djeluje zajednički, drži 
106.923 nematerijalizirane dionice Ciljnog društva.  
 
Slijedom navedenog, Ponuditelj i osoba s kojom djeluje zajednički temeljem odredbe članka 
5. stavka 1.  ZPDD-a, zajedno drže ukupno 226.420 nematerijaliziranih dionica Ciljnog društva, 
što predstavlja 44,75 % temeljnog kapitala Ciljnog društva i daje 226.420 glasova na glavnoj 
skupštini Ciljnog društva. 
 
 
IV. Cijena koju se Ponuditelj u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 
25,00 kuna. 
 
Prema izjavama Ponuditelja i osobe koja s Ponuditeljem djeluje zajednički, isti u razdoblju od 
jedne godine prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje nisu sklapali pravne 
poslove u cilju stjecanja dionica Ciljnog društva, te nisu uspostavili neki drugi odnos 
zajedničkog djelovanja osim sporazuma navedenog u prethodnoj točki ovog rješenja.   
 
Temeljem potvrde izdane 5. veljače 2016. od Zagrebačke burze d.d. utvrđeno je da je u 
razdoblju od 3. studenog 2015. do 3. veljače 2016., na uređenom tržištu, redovnim dionicama 
Ciljnog društva oznake BRIN-R-A trgovano u ukupno 41,94% trgovinskih dana. Prosječna 
ponderirana cijena predmetnih dionica u navedenom razdoblju iznosila je 24,49 kn (dvadeset 
četiri kune i četrdeset devet lipa).  
 
U skladu s člankom 16. stavkom 4. ZPDD-a, kada ponuditelj i osobe koje s njim zajednički 
djeluju nisu u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze stekli dionice s pravom 
glasa ili kada se ne može utvrditi po kojoj su ponuditelj i osobe koje s njima zajednički djeluju 
stekli dionice ciljnog društva na temelju kojeg stjecanja je nastala obveza objavljivanja ponude 
za preuzimanje, cijena u ponudi ne smije biti niža od prosječne cijene ostvarene na uređenom 
tržištu koja se izračunava kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu 
u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, računajući 
od dana koji prethodi danu nastanka obveze. 
 
Slijedom navedenog, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 

25,00 kuna po dionici, koja odgovara prosječnoj cijeni dionica Ciljnog društva ostvarenoj na 

uređenom tržištu u prethodno navedenom razdoblju, određena u skladu s odredbama članka 

16. stavka 4. ZPDD-a. 

V. Temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 15.180.000,00 kn te je podijeljen na 506.000 
redovnih dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 30,00 kn svaka što čini 100,00% 
temeljnog kapitala Ciljnog društva. Od ukupnog broja dionica, 504.841 dionica se vodi kao 
nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog 
društva d.d. pod oznakom BRIN-R-A, ISIN:HRBRINRA0006. Iz dostavljene dokumentacije 
proizlazi kako su preostalih 1.159 dionica materijalizirane dionice na donositelja.  
 
Predmet ponude za preuzimanje je 278.421 nematerijalizirana dionica i 1.159 materijaliziranih 
dionica, odnosno ukupno 279.580 redovnih dionica Ciljnog društva s pravom glasa, na kojima 
nema zasnovanih tereta (upisanih ili neupisanih). 
 
U skladu s odredbama članka 19. stavka 1. i članka 35. ZPDD-a, bilo je potrebno osigurati 
novčana sredstva za plaćanje redovnih dionica Ciljnog društva. 
 



3 
 

Uvidom u potvrdu depozitara – Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb od dana 
1. ožujka 2016., utvrđeno je da je Ponuditelj dostavio bankarsku garanciju na prvi poziv radi 
osiguranja plaćanja dionica Ciljnog društva, koju je 25. veljače 2016. izdalo društvo Slatinska 
banka d.d., Slatina. Potvrda se odnosi na nematerijalizirane dionice, materijalne troškove 
pohrane i osiguranje plaćanja troškova korporativne akcije preuzimanja. Uvidom u potvrdu 
depozitara – Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb od 29. veljače 2016., utvrđeno je da je 
Ponuditelj otvorio namjenski depozit u svrhu osiguranja naknade za preuzimanje 
materijaliziranih redovnih dionica na donositelja. 
 
 
VI. Zahtjevu su priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, u skladu s 
odredbom članka 4. stavka 1. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih 
pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 3/16). 
 
VII. Ponuditelj je uz predmetni zahtjev dostavio tekst ponude za preuzimanje sastavljen u 
skladu s odredbom članka 22. stavka 1. ZPDD-a te dokumentaciju propisanu odredbom članka 
22. stavka 3. ZPDD-a, pa je slijedom navedenog, u skladu s odredbom članka 24. stavka 3. 
ZPDD-a, odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja. 
 
VIII. U skladu s odredbom članka 8. stavka 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 Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. 
 
 
KLASA: UP/I-976-02/16-02/02 
URBROJ: 326-01-770-772-16-18 
Zagreb, 25. ožujka 2016. 
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
 

Petar-Pierre Matek 
 




