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SAVJET

Hrvatska narodna banka, OIB 95970281739, na temelju članka 29. stavka 1. Uredbe (EU) br. 806/2014
Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog
postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog
sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/201O (SL L
225, 30. 7. 2014.) te članka 46. stavka 1. i članka 49. stavka 1. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i
investicijskih društava ("Narodne novine", br. 146/20., 21/22.) u postupku pokrenutom po službenoj
dužnosti radi provedbe Odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora od 1. ožujka 2022. o usvajanju sanacijskog
programa za Sberbank d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Varšavska 9, OIB 78427478595 - SRB Decision
(SRB/EES/2022/21), na sjednici Savjeta održanoj dana 1. ožujka 2022. donosi
ODLUKU O OTVARANJU POSTUPKA SANACIJE

1. Otvara se postupak sanacije nad Sberbank d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Varšavska 9, OIB
78427478595, na dan 2. ožujka 2022., u 00:00:00 sati.
2. Hrvatska narodna banka primjenom instrumenta prodaje iz članka 71. stavka 1. točke 2. Zakona o
sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine", br. 146/20., 21/22.) prenosi
615.623 (šestopetnaest tisuća šesto dvadesetitri) dionice, oznake vrijednosnih papira: VLBA-R-A, ISIN
oznake: HRVLBARA0000, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1.000,00 (tisuću) kuna i ukupnog
nominalnog iznosa od 615.623.000,00 (šestopetnaest milijuna šesto dvadesetitri tisuće) kuna,
Hrvatskoj poštanskoj banci, dioničkom društvu, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, OIB
87939104217.
3. Utvrđuje se da Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, OIB
87939104217, stječe i preuzima dionice iz točke 2. izreke ove Odluke.
4. Dionice iz točke 2. izreke ove Odluke predstavljaju 100,00% (sto posto) temeljnog kapitala kreditne
institucije iz točke 1. izreke ove Odluke, uplaćene su u cijelosti te se prenose slobodne od založnih ili
drugih prava zasnovanih u korist trećih osoba.
5. Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4,
OIB 87939104217, na ime stjecanja dionica iz točke 2. izreke ove Odluke dužna Hrvatskoj narodnoj
banci iz vlastitih sredstava isplatiti iznos određen Odlukom Jedinstvenog sanacijskog odbora od 1.
ožujka 2022. o usvajanju sanacijskog programa za kreditnu instituciju iz točke 1. izreke ove Odluke SRB Decision (SRB/EES/2022/21), u roku od 30 (trideset) dana od dana upisa prijenosa dionica iz
točke 2. izreke ove Odluke u središnjem registru nematerijaliziranih vrijednosnih papira u korist
Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, OIB 87939104217,
i to na račun Hrvatske narodne banke, IBAN: HR6210010051011111116.

6. Nalaže se Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu bez odgađanja provesti ovu Odluku na način
da se uz tvrtku kreditne institucije iz točke 1. izreke ove Odluke doda oznaka »u sanaciji« i provede
upis promjene dioničara.
7. Nalaže se Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. bez odgađanja provesti upis prijenosa u
središnjem registru nematerijaliziranih vrijednosnih papira.
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8. Ovu Odluku Hrvatska narodna banka javno će objaviti na svojoj internetskoj stranici isti dan kada je
donesena.
9. Nalaže se kreditnoj instituciji iz točke 1. izreke ove Odluke objaviti ovu Odluku na svojoj internetskoj
stranici i bez odgađanja o tome obavijestiti svaku osobu na koju se ova Odluka odnosi, u dijelu u kojem
se na njih odnosi.

Obrazloženje
Prema podjeli zadaća unutar jedinstvenog sanacijskog mehanizma uspostavljenog Uredbom (EU) br.
806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i
jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru
jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br.
1093/2010 (SL L 225, 30. 7. 2014., dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 806/2014), a sukladno članku 7.
stavku 2. te uredbe Jedinstveni sanacijski odbor izravno je odgovoran za donošenje svih odluka povezanih
sa sanacijom u odnosu na Sberbank d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Varšavska 9, OIB 78427478595 (dalje u
tekstu: Banka).
Jedinstveni sanacijski odbor donio je na proširenoj Izvršnoj sjednici održanoj 1. ožujka 2022. Odluku o
usvajanju sanacijskog programa za Banku - SRB Decision (SRB/EES/2022/21, dalje u tekstu: Odluka
Jedinstvenog sanacijskog odbora) i dostavio ju Hrvatskoj narodnoj banci kao nacionalnom sanacijskom
tijelu s uputom da sukladno odredbi članka 29. Uredbe (EU) br. 806/2014, koristeći se ovlastima
dodijeljenim Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine", br.
146/20., 21/22., dalje u tekstu: Zakon o sanaciji), tu odluku provede u Republici Hrvatskoj kao državi
članici sudionici jedinstvenog sanacijskog mehanizma. Ispunjenje uvjeta za sanaciju kako je uređeno
člankom 18. Uredbe (EU) br. 806/2014 i odabir sanacijskih mjera koje će se primijeniti na Banku detaljno
je obrazloženo u Odluci Jedinstvenog sanacijskog odbora.
Sukladno članku 29. Uredbe (EU) br. 806/2014 nacionalna sanacijska tijela poduzimaju potrebne mjere u
cilju provedbe odluka iz te uredbe, a posebno provedbom kontrole nad subjektima za koje je u skladu s
člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 806/2014 izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor, a u tu
svrhu izvršavaju ovlasti na temelju nacionalnog zakonodavstva i u skladu s uvjetima utvrđenima nacionalnim
zakonodavstvom. Sukladno članku 49. Zakona o sanaciji, kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje
ovlasti iz članka 18. Uredbe (EU) br. 806/2014, Hrvatska narodna banka postupa u skladu s odlukom o
sanaciji te uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora primjenjujući sanacijske instrumente, izvršavajući
sanacijske ovlasti i primjenjujući zaštitne mjere propisane Zakonom o sanaciji.
Na temelju Odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora i ovlasti dodijeljenih Zakonom o sanaciji, Hrvatska
narodna banka dužna je osigurati da se nad Bankom otvori postupak sanacije i provede prijenos 100%
dionica kako su specificirane u točki 2. izreke ove Odluke na Hrvatsku poštansku banku, dioničko društvo,
sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, OIB 87939104217, kao stjecatelja, pod uvjetima određenim Odlukom
Jedinstvenog sanacijskog odbora primjenom instrumenta prodaje iz članka 71. stavka 1. točke 2. Zakona o
sanaciji. Slijedom navedenog odlučeno je kao u točki 1. do, uključujući, točke 5. izreke ove Odluke.
Radi upisa promjene dioničara i dodavanja oznake »u sanaciji« uz tvrtku Banke odlučeno je kao u točkama
6. i 7. ove Odluke.
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Sukladno odredbi članka 48. stavka 1. Zakona o sanaciji Hrvatska narodna banka na svojoj internetskoj
stranici objavljuje odluku o otvaranju postupka sanacije i sve naknadne odluke kojima se provodi odluka o
otvaranju postupka sanacije. Stoga je odlučeno kao u točki 8. ove Odluke.
Sukladno odredbi članka 48. stavka 2. Zakona o sanaciji Banka kao institucija u sanaciji je dužna na svojoj
internetskoj stranici objaviti odluku o otvaranju postupka sanacije i sve naknadne odluke kojima se provodi
odluka o otvaranju postupka sanacije. Stoga je odlučeno kao u točki 9. ove Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom nadležnom upravnom
sudu u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave ove Odluke, a dostava se smatra obavljenom istekom
osmog dana od dana njegove javne objave na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.
O. br. 445-2601-090/03-22/BV
Zagreb, 1. ožujka 2022.

�Jf

PREDSJEDNIK SAVJETA
HRVATSKE
DNE BANKE
GUV
r;�
Boris V1jčić

J

Dostaviti:
1) Sberbank d.d.
2) Jedinstveni sanacijski odbor,
3) Ministarstvo financija,
4) Hrvatska agencija za osiguranje depozita,
5) Vijeće za financijsku stabilnost,
6) Europski odbor za sistemski rizik,
7) Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo,
8) Europska komisija,
9) Europska središnja banka,
1 O) Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala,
11) Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje,
12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
13) Središnje klirinško depozitarne društvo d.d.,
14) SKDD-CCP Smart Clear d.d.,
15) Trgovački sud u Zagrebu,
16) Financijska agencija,
17) arhiva, ovdje
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