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Na temelju 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. 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, povodom zahtjeva društva 
HAWLE d.o.o. za trgovinu i usluge, Koprivnica, Josipa Bukovčana 3, OIB 20244563126, zastupanog 
po odvjetnicima iz Odvjetničkog društva Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o., Zagreb, Ilica 1, za 
odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d., 
Varaždin, Fabijanska ulica 33, OIB 95240603723, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. travnja 
2019. donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 
 
Društvu HAWLE d.o.o. za trgovinu i usluge, Koprivnica, Josipa Bukovčana 3, OIB 20244563126, 
odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje društva METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d., 
Varaždin, Fabijanska ulica 33, OIB 95240603723. 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
 
Dana 28. siječnja 2019. društvo HAWLE d.o.o. za trgovinu i usluge, Koprivnica, Josipa Bukovčana 3 
(dalje: Ponuditelj) zastupano po odvjetnicima iz Odvjetničkog društva Bardek, Lisac, Mušec, Skoko 
d.o.o., Zagreb, Ilica 1, podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) 
Zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje društva METALSKA INDUSTRIJA 
VARAŽDIN d.d., Varaždin, Fabijanska ulica 33, OIB 95240603723 (dalje: Ciljno društvo) i 
dokumentaciju u prilogu, tekst ponude za preuzimanje i isprave iz članka 22. stavka 3. ZPDD-a. 
 
U postupku odlučivanja o Zahtjevu za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva 
(dalje: Zahtjev) zaključcima Hanfe od 8. veljače, 25. veljače i 13. ožujka 2019. zatražene su izmjene 
i dopune teksta ponude za preuzimanje, dostava dodatne dokumentacije i očitovanja, a dana 20. 
veljače, 6. ožujka, 3., 8. i 12. travnja 2019. dostavljene su izmjene i dopune teksta ponude za 
preuzimanje i dokumentacija, sukladno traženjima Hanfe. 
 
Sukladno članku 2. stavku 1. točki 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. 65/18, dalje: ZTK). 
 
Uvidom u javne podatke iz Sudskog registra, na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za 
preuzimanje Ciljnog društva utvrđeno je da temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 55.566.600,00 kuna 
te je podijeljen na 15.018 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 
3.700,00 kuna. Dionice Ciljnog društva se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju 
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a (dalje: SKDD) pod oznakom 
MIV-R-A i ISIN oznakom HRMIV0RA0005. Prema javno dostupnim podacima Zagrebačke burze d.d., 
Zagreb, Ivana Lučića 2a/22 (dalje: ZSE) dionice Ciljnog društva su na dan nastanka obveze 
objavljivanja ponude za preuzimanje uvrštene na uređeno tržište - Redovito tržište ZSE. 
 
Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala je za Ponuditelja, sukladno odredbi članka 9. 
stavka 1. ZPDD-a, dana 28. prosinca 2018. godine, stjecanjem 13.393 redovne dionice Ciljnog 
društva blok transakcijama zaključenima na uređenom tržištu ZSE, što predstavlja 89,18% udjela u 
temeljnom kapitalu Ciljnog društva i daje 89,18% dionica s pravom glasa Ciljnog društva. 
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U tekstu ponude za preuzimanje navedeno je da Ponuditelj, sukladno članku 5. stavku 3. i 4. ZPDD-
a zajednički djeluje s društvom HAWLE ARMATUREN GmbH, Njemačka, Freilassing, Liegnitzer Str. 
6., OIB 59971853954, budući je navedeno društvo u odnosu na Ponuditelja (kao ovisnog društva) 
vladajuće društvo. 
 
Prema dokumentaciji priloženoj Zahtjevu i podacima kojima Hanfa raspolaže, utvrđeno je da u 
razdoblju od godine dana prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog 
društva Ponuditelj i društvo HAWLE ARMATUREN GmbH nisu stjecali dionice Ciljnog društva. 
 
Cijena koju se Ponuditelj u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 1.000,00 kuna. 
 
Prema Potvrdi ZSE o prosječnoj cijeni dionica Ciljnog društva od 7. siječnja 2019., u razdoblju od 27. 
rujna do 27. prosinca 2018. (zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude za 
preuzimanje), na uređenom tržištu ZSE ostvareno je 1,64% dana trgovanja dionicama Ciljnog 
društva. 
 
Slijedom navedenog, a s obzirom da se u razdoblju od tri mjeseca prije dana nastanka obveze 
objavljivanja ponude za preuzimanje trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana, Ponuditelj je bio 
obvezan, sukladno odredbi članka 22. stavka 3. točke 9., a u vezi s odredbom članka 16. stavka 3. 
ZPDD-a, Hanfi dostaviti elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice Ciljnog društva, revidiran od strane 
neovisnog ovlaštenog revizora. 
 
Ponuditelj je uz Zahtjev priložio elaborat o procjeni fer vrijednost dionice Ciljnog društva od 25. siječnja 
2019. kojeg je izradilo društvo Moore Stephens KPWT AG, Münich i Izvješće o reviziji elaborata o 
procjeni fer vrijednosti dionice METALSKE INDUSTRIJE VARAŽDIN d.o.o. od 28. siječnja 2019. 
kojeg je izradilo Revizorsko društvo Revidens d.o.o. Varaždin, Varaždin. 
 
U provedenom postupku je utvrđeno da su društvo koje je izradilo elaborat (Moore Stephens KPWT 
AG) i društvo koje je napravilo reviziju istog (Revizorsko društvo Revidens d.o.o. Varaždin) članovi 
Moore Stephens International Limited, međunarodne asocijacije revizorskih, računovodstvenih i 
konzalting društava i da djeluju pod istim imenom (Moore Stephens). 
 
Zbog prijetnje samopregleda, neovisnost revizije je bila ugrožena, a primijenjeni zaštitni mehanizmi, 
u smislu članka 48. stavka 3. Zakona o reviziji (Narodne novine 127/17), nisu bili dovoljni kako bi se 
ugroza neovisnosti otklonila odnosno unatoč primijenjenim zaštitnim mehanizmima nije osigurana 
neovisnost revizije kao preduvjet obavljanja revizije, kako je to propisano člankom 22. stavkom 3. 
točkom 9. ZPDD. Stoga je zaključkom Hanfe od 13. ožujka 2019. naložena dostava revizije elaborata 
o procjeni fer vrijednosti dionice Ciljnog društva revidiranog od strane neovisnog ovlaštenog revizora. 
Ponuditelj je u ostavljenom roku postupio sukladno nalogu Hanfe dostavom Izvješća o reviziji 
Elaborata procjene fer vrijednosti dionice MIV d.d. Varaždin temeljem članka 22. stavak 3. točka 9. 
Zakona o preuzimanju dioničkih društava, od 1. travnja 2019. kojeg je izradilo društvo TP Prime 
Revizija d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80. 
 
Prema Elaboratu o procjeni fer vrijednosti dionice Ciljnog društva od 28. siječnja 2019. kojeg je izradilo 
društvo Moore Stephens KPWT AG, Münich i Izvješću o reviziji Elaborata procjene fer vrijednosti 
dionice MIV d.d. Varaždin temeljem članka 22. stavak 3. točka 9. Zakona o preuzimanju dioničkih 
društava, od 1. travnja 2019. kojeg je izradilo društvo TP Prime Revizija d.o.o. Zagreb, Radnička 
cesta 80, procijenjena vrijednost dionice Ciljnog društva na dan nastanka obveze objavljivanja 
ponude za preuzimanje, odnosno na dan 28. prosinca 2018. iznosi 768,36 kuna. 
 
Slijedom navedenog, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 1.000,00 
kuna po dionici, određena u skladu s člankom 16. stavcima 2. i 3. ZPDD-a. 
 
Sukladno članku 19. stavku 1. ZPDD-a, potrebno je osigurati novčana sredstva za plaćanje preostalih 
1.625 redovnih dionica Ciljnog društva, koje čine 10,82% udjela u temeljnom kapitalu Ciljnog društva. 
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Uvidom u potvrdu depozitara – SKDD-a, od dana 24. siječnja 2019., utvrđeno je da je Ponuditelj 
sredstva potrebna za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje i s tim povezanih 
materijalnih troškova pohrane dionica osigurao izdvajanjem novčanih sredstava na transakcijski 
račun SKDD-a. 
 
Zahtjevu je priložena potvrda o plaćenoj naknadi, sukladno članku 4. točki 1. Pravilnika o vrsti i visini 
naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 26/19). 
 
Budući da je Ponuditelj uz Zahtjev dostavio tekst ponude za preuzimanje sastavljen sukladno odredbi 
članka 22. stavka 1. ZPDD-a te dokumentaciju propisanu odredbom članka 22. stavka 3. ZPDD-a, 
valjalo je sukladno članku 24. stavku 3. ZPDD-a, odlučiti kao u izreci ovog rješenja. 
 
Sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje 
objavljuje se na internetskoj stranici Hanfe. 
 
 
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 976-02/19-02/01 
URBROJ: 326-01-60-62-19-12 
Zagreb, 18. travnja 2019. 
 
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
dr.sc. Ante Žigman 


