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HRVATSKA 
AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 

 
 
Na temelju odredbe članka 11. stavka 4.  Zakona o leasingu („Narodne novine“, br. 135/06), 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih  usluga donijela je na sjednici održanoj 18. siječnja 
2007. godine 
 
 

PRAVILNIK 
 

O NAČINU OBAVJEŠTAVANJA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR 
FINANCIJSKIH USLUGA  O OTU ðENJU DIONICA ILI POSLOVNOG UDJELA 

LEASING   DRUŠTVA  
 
 

Članak 1. 
 

Ovim se Pravilnikom propisuje način obavještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih 
usluga ( u daljnjem tekstu Agencija ) o smanjenju posjedovanja dionica ili poslovih udjela u 
leasing društvu (dalje društvo) ispod  20%, 33% ili 50% udjela u glasačkih pravima ili 
kapitalu društva.    

 
Članak 2. 

 
Pravna ili fizička osoba koja namjerava otuñiti dionice ili poslovne udjele kojim bi udjel u 
glasačkim pravima ili kapitalu društva pao ispod limita  iz članka 1. Pravilnika, mora prije 
sklapanja pravnog posla  prodaje i prijenosa ili otuñenja dionica odnosno poslovnih udjela 
dostaviti Agenciji:  
 

- Izjavu ovjerenu od javnog bilježnika kojom se nedvojbeno izražava namjera prodaje i 
prijenosa ili otuñenja dionica ili poslovnih udjela,  

- izvadak iz sudskog registra za društvo, 
- račun vrijednosnih papira kod središnje depozitarne agencije ako su dionice izdane u 

nematerijaliziranom obliku ili potvrda iz registra dionica društva ako su dionice izdane 
u materijaliziranom obliku za dioničko društvo, kojima se dokazuje vlasništvo nad 
dionicama,      

- potvrdu iz knjige poslovnih udjela s obavijesti o članstvu za registarski sud za društvo 
s ograničenom odgovornošću, kojom se dokazuje vlasništvo nad poslovnim udjelom,    

- dokaz o pravnom poslu prodaje i prijenosa ili otuñenja  dionica ili poslovnih udjela ili 
druge dokaze o smanjenju posjedovanja dionica ili poslovnih udjela,  

- podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj se namjeravaju prodati i prenijeti dionice ili 
poslovni udjeli ( u daljnjem tekstu stjecatelji),    

-  dokaze o posjedovanju dionica ili poslovnih udjela ili izjavu ovjerenu od javnog 
bilježnika da stjecatelji ne posjeduju dionice ili poslovne udjele u društvu i  

- dokaze da stjecatelji  nisu povezane osobe s drugim imateljima dionica ili poslovnih 
udjela u društvu. 
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Članak 3. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.  
 
Klasa: 011-02/07-04/2 
Urbroj: 326-01-07-1 
Zagreb, 18. siječnja 2007. 

 
Predsjednik Uprave: 

 
 

Ante Samodol 
 


