
 

 

 
Na temelju odredaba članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj 
agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine,  broj 140/05 i 12/12) i članka 36. stavka 
2. Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj 30/12 i 112/18), u postupku pokrenutom na zahtjev 
društva UNIQA Österreich Versicherungen AG iz Beča, Untere Donaustrasse 21, Republika 
Austrija, OIB: 58413684599, za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu 
UNIQA osiguranje d.d., Zagreb, Planinska 13 A, OIB: 75665455333, koje društvo zastupaju, 
opunomoćenici, odvjetnici Ozren Kobsa, OIB 79684042513, Ivana Einwalter, OIB 85127041964 
i Ana Marija Rupčić, OIB 00513197476, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na 
sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. listopada 2020. donosi  
 

 
R J E Š E N J E 

 
Izdaje se odobrenje društvu UNIQA Österreich Versicherungen AG iz Beča, Untere Donaustrasse 
21, Republika Austrija, OIB: 58413684599, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu 
UNIQA osiguranje d.d., Zagreb, Planinska 13 A, OIB: 75665455333, u visini od 100% temeljnog 
kapitala i glasačkih prava tog društva.  

 
 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je dana 21. svibnja 2020. 
zahtjev, a dana 10. lipnja 2020. dopunu zahtjeva društva UNIQA Österreich Versicherungen AG 
iz Beča, Untere Donaustrasse 21, Republika Austrija, OIB: 58413684599 (dalje: Namjeravani 
stjecatelj) za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu UNIQA osiguranje 
d.d., Zagreb, Planinska 13 A, OIB: 75665455333 (dalje: Društvo), prema kojem Namjeravani 
stjecatelj traži odobrenje Hanfe za stjecanje 100% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim 
pravima Društva, na temelju odredbe članka 36. Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj 30/12 
i 112/18; dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje 
kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (Narodne novine, 
br. 68/19 i 15/20; dalje u tekstu: Pravilnik)  
 
Hanfa je u skladu s člankom 37. stavkom 1. Zakona dana 8. lipnja 2020. obavijestila nadležno 

nadzorno tijelo Namjeravanog stjecatelja- Financial Market Authority Austria (dalje u tekstu: FMA) 

o predmetnom zahtjevu te zatražila informacije vezane uz Namjeravanog stjecatelja, a sve budući 

da procjenjuje financijsko stanje i primjerenost istoga. Dana 24. lipnja 2020. Hanfa je zaprimila 

zatraženo očitovanje FMA s informacijom da nema prepreka niti negativnih indikacija s obzirom 

na predmetno stjecanje niti onih vezanih za  financijsko stanje i primjerenost Namjeravanog 

stjecatelja. 

 
Uvidom u navedeni zahtjev utvrđeno je da je Namjeravani stjecatelj uz podneseni zahtjev dostavio 
sljedeću dokumentaciju: izvadak iz sudskog registra za Namjeravanog stjecatelja s ovjerenim 
prijevodom na hrvatski jezik, strukturu grupe Namjeravanog stjecatelja i izvadak iz mjerodavnog 
registra stvarnih i zakonskih vlasnika Namjeravanog stjecatelja, ovjereni prijevod revidiranih 
financijskih izvještaja za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, potvrdu 
nadležnog poreznog tijela da Namjeravani stjecatelj nema zaostalih poreznih obveza i neplaćenih 
doprinosa s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik, ispunjeni upitnik iz Priloga 1. Pravilnika, 
očitovanje da s obzirom na to da je stjecanje kvalificiranog udjela  rezultat unutargrupnog 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_68_1384.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_68_1384.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_68_1384.html


 

 

pripajanja nisu planirane nikakve promjene u organizacijskoj, upravljačkoj i kadrovskoj strukturi 
Društva niti su planirane izrade novih ili izmjene postojećih internih akata Društva kao niti izmjene 
postojećih ili uvođenje novih informacijskih tehnologija  te dokaz o plaćenoj naknadi za izdavanje 
odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje. 
 
Hanfa je pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrdila određene nedostatke pa je 
temeljem članka 39. stavka 2. Zakona, Zaključkom od 17. lipnja 2020., KLASA: UP/I 974-02/20-
01/09, URBROJ: 326-01-22-20-6, Namjeravanog stjecatelja pozvala na dopunu navedenog 
zahtjeva i  to dostavu: Poslovne strategiju Društva, Poslovnog plana Društva za iduće tri poslovne 
godine, koji uključuje projekcije izvještaja o financijskom položaju i izvještaja o sveobuhvatnoj 
dobiti, Strukturu grupe Namjeravanog stjecatelja dostavljenu, informacije o odnosima između 
financijskih subjekata grupe i drugih nefinancijskih subjekata grupe, popis osoba koje stvarno 
upravljaju poslovanjem Namjeravanog stjecatelja, s podacima o njihovom imenu i prezimenu, 
datumu i mjestu rođenja, adresi prebivališta te detaljnim životopisom, dokaz da Namjeravani 
stjecatelj nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 36. stavka 8. točaka 1. i 2. Zakona, 
vlasničku strukturu društva UNIQA Insurance Group AG, iz Beča, Untere Donaustrasse 21, 
Republika Austrija, informaciju o statusu predmeta pripajanja društva UNIQA International AG iz 
Beča, Untere Donaustrasse 21, Republika Austrija, OIB: 50605731171, Namjeravanom 
stjecatelju, odnosno o ispunjavanju uvjeta za isto te očitovanje o očekivanom datumu nastupa 
učinka pripajanja između društva UNIQA International AG iz Beča, Untere Donaustrasse 21, 
Republika Austrija, OIB: 50605731171 i Namjeravanog stjecatelja. Namjeravani stjecatelj je dana 
2. i 16. srpnja 2020. godine dostavio zatražene dopune zahtjeva. 
 
Nastavno na zaprimljene dopune Hanfa je dana 17. srpnja 2020. pozvala Namjeravanog 
stjecatelja na dodatnu dopunu i to dostavu projekcija izvještaja o financijskom položaju i izvještaja 
o sveobuhvatnoj dobiti te projekcija koje se odnose na solventnost, na obrascima kako su 
propisani delegiranim aktima u skladu s Direktivom Solventnost II 2009/138/EZ, kojem zahtjevu 
je Namjeravani stjecatelj udovoljio 22. srpnja 2020. godine. 
 
U skladu s člankom 39. Stavkom 1. Zakona, Hanfa je dana 24. srpnja 2020. godine 
Namjeravanom stjecatelju uputila obavijest o primitku urednog zahtjeva s naznakom datuma na 
koji istječe razdoblje procjene. 
 
Hanfa je pregledala dostavljene dopune zahtjeva i dokumentaciju te je procijenila kako je 
potrebno dostaviti dodatne informacije koje su potrebne za odlučivanje o zahtjevu pa je sukladno 
članku 39. stavku 5. Zakona, Zaključkom od 2. rujna 2020. godine KLASA: UP/I 974-02/20-01/09, 
URBROJ: 326-01-22-20-16, pozvala Namjeravanog stjecatelja na dostavu dodatnih informacija 
te je došlo do prekida razdoblja procjene. 
 
Namjeravani stjecatelj je dana 9. rujna 2020. godine dostavio zatražene dodatne informacije, 
potrebne za odlučivanje o zahtjevu te je Hanfa 11. rujna 2020. u skladu s člankom 39. stavkom  
1. Zakona, Namjeravanom stjecateljima izdala potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom 
da razdoblje procjene istječe 26. listopada 2020. godine.  
 
Člankom 36. stavkom 2. propisano je da sve fizičke, odnosno pravne osobe ili takve osobe koje 
djeluju zajednički (namjeravani stjecatelj) ili drugi subjekti koji su donijeli odluku da posredno ili 
neposredno steknu kvalificirani udjel u društvu za osiguranje ili da dodatno povećaju svoj 
kvalificirani udjel u društvu za osiguranje na temelju čega bi njihov udjel u glasačkim pravima ili 
kapitalu bio jednak ili veći od 20 %, 30 % ili 50 % ili takav da bi društvo za osiguranje postalo 
njihovo društvo kći, dužni su prije stjecanja kvalificiranog udjela podnijeti zahtjev Hanfi za 



 

 

dobivanje odobrenja za stjecanje neposrednog i posrednog kvalificiranog udjela u društvu za 
osiguranje.  
 
Naime, temeljem unutargrupnog pripajanja društva UNIQA International AG iz Beča, Untere 
Donaustrasse 21, Republika Austrija, OIB: 50605731171, a koje na dan podnošenja zahtjeva drži 
100% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva, Namjeravanom stjecatelju, 
Namjeravani stjecatelj će steći neposredni udio u Društvu u iznosu od 100% udjela u temeljnom 
kapitalu i glasačkim pravima Društva. 

Slijedom navedenog, Namjeravani stjecatelj podnio je uvodno naznačen zahtjev za izdavanje 
odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu koji čini 100% temeljnog kapitala i glasačkih 
prava u Društvu.  

Odredbom članka 40. Zakona propisano je da će Hanfa procijeniti primjerenost i financijsko stanje 
namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela.  

Pregledom cjelokupne dokumentacije dostavljene uz zahtjev temeljem članka 36. stavka 13. 
Zakona i članka 2. i 3.  Pravilnika, kao i drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje 
relevantnim za odlučivanje, procijenjeno je da Namjeravani stjecatelj ispunjava uvjete za 
izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu propisane člankom 40. Zakona, 
i to u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava. 

Zahtjev je osnovan. 

Slijedom svega navedenog, na temelju odredbe članka 36. stavka 2. Zakona, valjalo je riješiti kao 
u izreci ovog rješenja. 

 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. 

 
 

KLASA: UP/I 974-02/20-01/09 
URBROJ: 326-01-22-20-25 
 
Zagreb, 8. listopada 2020. godine 

 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
dr. sc. Ante Žigman 


