
 

 

 
 
Na temelju odredbe članka 15. stavka 1. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor 
financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05 i 12/12) te članka 16. stavka 1. Zakona o 
leasingu (Narodne novine broj 141/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 
odlučujući o zahtjevu društva Daimler Mobility AG sa sjedištem Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart, 
Savezna Republika Njemačka, OIB: 37183058120, za izdavanje suglasnosti za stjecanje 
kvalificiranog udjela u Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. za leasing nekretnina, vozila i 
strojeva, sa sjedištem u Zagrebu, Kovinska 5, OIB: 17080997510, koje društvo zastupaju 
opunomoćenici, odvjetnici iz Odvjetničkog društva Bogdanović, Dolički & Partneri iz Zagreba, 
Miramarska 24, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 10. lipnja 2020. donosi sljedeće  
 

R J E Š E N J E 
 
Društvu Daimler Mobility AG sa sjedištem Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart, Savezna Republika 
Njemačka, OIB: 37183058120, izdaje se suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u 
društvu Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. za leasing nekretnina, vozila i strojeva, sa 
sjedištem u Zagrebu, Kovinska 5, OIB: 17080997510, u visini od 100% udjela u temeljnom 
kapitalu i glasačkim pravima. 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je dana 9. travnja 
2020. godine zahtjev društva Daimler Mobility AG sa sjedištem Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart, 
Savezna Republika Njemačka, OIB: 37183058120 (dalje: Namjeravani izravni stjecatelj), za 
izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u Mercedes-Benz Leasing Hrvatska 
d.o.o. za leasing nekretnina, vozila i strojeva, sa sjedištem u Zagrebu, Kovinska 5, OIB: 
17080997510 (dalje: Društvo) i to u visini od 100% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim 
pravima u Društvu, na temelju odredbe članka 16. Zakona o leasingu (Narodne novine broj 
141/13, dalje: Zakon) i Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u 
leasing društvu i drugoj pravnoj osobi (Narodne novine broj 20/14 i 72/17, dalje: Pravilnik). 
 
Hanfa je pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentaciju utvrdila određene nedostatke pa je 
temeljem članka 18. Zakona i članka 2. stavka 1. Pravilnika, zaključkom od 21. travnja 2020. 
godine zatražila dopunu zahtjeva Namjeravanog stjecatelja. Navedenim zaključkom 
zatražena je dostava očitovanja o (ne)postojanju pravne/fizičke osobe koja ostvaruje značajan 
utjecaj nad upravljanjem Namjeravanim stjecateljem ili njegovim društvom majkom, društvom 
Daimler AG te, s obzirom da podnositelj zahtjeva namjerava steći udio u Društvu 
putem pripajanja, dostavu odgovarajućih pojašnjenja u odnosu na dokaz o osiguranim 
sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja. 
Namjeravani stjecatelj je dana 29. travnja 2020. godine dostavio zatraženu dopunu zahtjeva. 
 
U skladu s člankom 20. stavkom 1. i 2. Zakona, Hanfa je dana 30. travnja 2020. godine 
Namjeravanom stjecatelju uputila obavijest o primitku potpunog zahtjeva s naznakom datuma  
 
na koji istječe razdoblje procjene.  
 
Člankom 16. stavkom 1. Zakona propisano je da svaka pravna ili fizička osoba (namjeravani 
stjecatelj) koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u leasing društvu što bi 
rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 
20%, 30% ili 50%, ili da leasing društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, 
dužna je prethodno Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku i dobiti 
suglasnost Hanfe za to stjecanje. 
 



 

 

Namjeravani stjecatelj pripada tzv. Daimler grupi u kojoj je društvo Daimler AG društvo majka 
svim društvima navedene grupe. Unutar Daimler grupe, na dan podnošenja zahtjeva društvo 
LEONIE FS DVB GmbH drži 100% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva. 
U okviru planiranog restrukturiranja grupe odnosno društva Daimler AG, predviđeno je 
pripajanje društva LEONIE FS DVB GmbH Namjeravanom stjecatelju. Posljedično, LEONIE 
FS DVB GmbH će prestati postojati te će otpustiti svoj neposredni kvalificirani udio u Društvu, 
a Namjeravani stjecatelj će steći neposredni udio u Društvu u iznosu od 100% udjela u 
temeljnom kapitalu i glasačkim pravima.  
 
Slijedom navedenog, Namjeravani stjecatelj podnio je uvodno naznačen zahtjev za izdavanje 
suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu koji čini 100% temeljnog kapitala i 
glasačkih prava u Društvu.  
 
Odredbom članka 21. Zakona propisano je da će Hanfa procijeniti primjerenost i financijsko 
stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela.  
 
Pregledom cjelokupne dokumentacije dostavljene uz zahtjev temeljem članka 16. stavka 2. 
Zakona i članka 2. Pravilnika, kao i drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje 
relevantnim za odlučivanje, procijenjeno je da Namjeravani stjecatelj ispunjava uvjete za 
izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu propisane člankom 21. 
Zakona, i to u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava. 
 
Zahtjev je osnovan. 
 
Slijedom svega navedenog, na temelju odredbe članka 16. stavka 1. Zakona, valjalo je riješiti 
kao u izreci 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. 
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