
Na temelju odredbi članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj 
agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05) i članka 5., 61, 80., 105. i 113. 
Zakona o investicijskim fondovima (Narodne novine br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor 
financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima QUAESTUS INVEST 
d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 1a, zastupanog po Odvjetničkom društvu Laktić&partneri, Zagreb, Savska cesta 
129/III u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova QUAESTUS 
NEKRETNINE d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, na 
sjednici održanoj dana 17. siječnja 2008. godine donijela je 
 

R J E Š E N J E 
 

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima QUAESTUS INVEST d.o.o. Zagreb, 
Jurišićeva 1a, odobrava se osnivanje QUAESTUS NEKRETNINE d.d. zatvorenog investicijskog fonda s 
javnom ponudom za ulaganje u nekretnine. 
 

2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima QUAESTUS INVEST d.o.o., Zagreb, 
Jurišićeva 1a, odobrava se Prospekt i Statut QUAESTUS NEKRETNINE d.d. zatvorenog investicijskog 
fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine. 

 
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima QUAESTUS INVEST d.o.o., Zagreb, 

Jurišićeva 1a, obvezno je objaviti Prospekt i Statut  QUAESTUS NEKRETNINE d.d. zatvorenog 
investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u jednim dnevnim novinama u roku od 
sedam dana od dana dostave ovoga rješenja. 

 
4. Odobrava se izbor Raiffeisenbank Austria  d.d., Zagreb, Petrinjska 59 koja će obavljati 

poslove depozitne banke za QUAESTUS NEKRETNINE d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom 
ponudom za ulaganje u nekretnine i to na temelju ugovora sklopljenog izmeñu društva za upravljanje 
investicijskim fondovima QUAESTUS INVEST d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 1a i Raiffeisenbank 
Austria  d.d., Zagreb, Petrinjska 59. 
 

5.  QUAESTUS NEKRETNINE d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje 
u nekretnine upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem NEK010. 
 

6. Izreka ovoga rješenja objaviti će se u "Narodnim novinama".  
 
 
Klasa: UP/I-451-04/07-06/32 
Ur. broj: 326-113-08-9 
Zagreb,  17. siječnja 2008. 
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