
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u postupku pokrenutom 
povodom zahtjeva Almira Krkalića iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, Adžemovićeva 24, s 
boravištem u Zagrebu, Petrova 105, OIB: 11632499670, za izdavanje suglasnosti za stjecanje 
kvalificiranog udjela u faktoring društvu ESC Factoring d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 32, 
OIB: 00180729178, na temelju odredbe članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o 
Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, broj: 140/05, 12/12), u vezi 
s odredbama članka 29. Zakona o faktoringu (Narodne novine, broj: 94/14 i 41/16), na sjednici 
Upravnog vijeća održanoj 3. veljače 2023., donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 
 
Almiru Krkaliću iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, Adžemovićeva 24, s boravištem u Zagrebu, 
Petrova 105, OIB: 11632499670, daje se suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela 
u faktoring društvu ESC Factoring d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 32, OIB: 00180729178, u 
visini od 15% udjela u kapitalu i glasačkim pravima tog društva.  
 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407 (dalje u tekstu: Hanfa) 
zaprimila je 11. listopada 2022. zahtjev, a 31. listopada, 7. studenoga te 7. i 22. prosinca 2022. 
dopune zahtjeva Almira Krkalića iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, Adžemovićeva 24, s 
boravištem u Zagrebu, Petrova 105, OIB: 11632499670 (dalje u tekstu: Namjeravani 
stjecatelj), za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu ESC 
Factoring d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 32, OIB: 00180729178 (dalje u tekstu: Ciljano 
društvo) (dalje u tekstu: Zahtjev). Zahtjev je podnesen na temelju odredbi članka 29. Zakona 
o faktoringu (Narodne novine, broj: 94/14 i 41/16, dalje u tekstu: Zakon) i odredbi Pravilnika o 
izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu i drugoj pravnoj 
osobi (Narodne novine, broj: 129/14, dalje u tekstu: Pravilnik). Zahtjev je podnesen za izravno 
stjecanje 15 % udjela u Ciljanom društvu. 
 
Odredbom članka 29. stavka 1. Zakona propisano je da svaka pravna ili fizička osoba 
(namjeravani stjecatelj) koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u faktoring 
društvu što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili 
premaši 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da faktoring društvo postane ovisno društvo namjeravanog 
stjecatelja, dužna je prethodno podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom 
obliku i dobiti suglasnost Hanfe za to stjecanje. 
 
Odredbama članka 31. Zakona i članka 2. Pravilnika propisana je dokumentacija potrebna za 
procjenu koja se mora dostaviti Hanfi uz Zahtjev.  
 
Pregledom dokumentacije zaprimljene uz predmetni zahtjev, Hanfa je zaključkom KLASA: 
UP/I 993-03/22-01/07, URBROJ: 326-01-22-22-2 od 20. listopada 2022. pozvala 
Namjeravanog stjecatelja na dopunu zahtjeva na način da dostavi dopunjeni zahtjev, 
dopunjeni životopis, dopunjeni popis osoba koje su u smislu odredbi članka 25. Zakona u 
odnosu povezanosti s Namjeravanim stjecateljem te opis načina povezanosti i opis načina, 
odnosno izvor financiranja za predmetnu transakciju, čemu je Namjeravani stjecatelj udovoljio 
podneskom od 31. listopada 2022. godine. Nadalje, Hanfa je zaključkom KLASA: gornja, 
URBROJ: 326-01-22-22-6 od 23. studenoga 2022. pozvala Namjeravanog stjecatelja na 
očitovanje o dosadašnjem profesionalnom radu, čemu je podnositelj udovoljio podneskom od 
7. prosinca 2022. godine. Konačno, podneskom od 22. prosinca 2022. dostavljen je dopunjeni 
Zahtjev.  



Odredbom članka 34. Zakona propisano je da pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za 
stjecanje kvalificiranog udjela, Hanfa procjenjuje primjerenost i financijsko stanje 
namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela. 
 
Pregledom cjelokupne dokumentacije dostavljene temeljem članka 31. Zakona i članka 2. 
stavka 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 izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu i to u visini od 15% temeljnog 
kapitala i glasačkih prava u Društvu, a koji uvjeti su propisani člankom 34. Zakona. 
 
Zahtjev je osnovan. 
 
Slijedom navedenog, na temelju odredbe članka 33. stavka 2. Zakona, Hanfa je zaključila da 
ispunjeni uvjeti za predmetno stjecanje kvalificiranog udjela, stoga je odlučeno 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. 
 
 
KLASA: UP/I 993-03/22-01/07 
URBROJ: 326-01-22-23-13 
 
Zagreb, 3. veljače 2023. 
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
dr. sc. Ante Žigman 

 


