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) te članka 74.
Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj
44/16) i članka 68. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj
16/13 i 143/14), u postupku izdavanja odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu
Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu,
Capraška ulica 6, pokrenutom na temelju zahtjeva društva Pozitivna asimetrija d.o.o. za
usluge i trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, 2. Zagorska 10, OIB: 88896925974, zastupanog
po direktoru Tomislavu Nikočeviću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici
Upravnog vijeća održanoj dana 1. prosinca 2017. godine donosi sljedeće
RJEŠENJE
1. Društvu Pozitivna asimetrija d.o.o. za usluge i trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, 2.
Zagorska 10, OIB: 88896925974, kao namjeravanom stjecatelju, izdaje se odobrenje
za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Zodaks Investments d.o.o. za
upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, u
visini od 100,00% temeljnog kapitala.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor
financijskih usluga.
Obrazloženje
Dana 3. listopada 2017. godine, društvo Pozitivna asimetrija d.o.o. za usluge i trgovinu, sa
sjedištem u Zagrebu, 2. Zagorska 10, OIB: 88896925974 (dalje: Namjeravani stjecatelj),
podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za
izdavanje odobrenja za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Zodaks Investments
d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6
(dalje: Društvo), na temelju odredbi članka 74. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s
javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16 dalje: ZOIFJP) i članka 68. Zakona o
alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, br. 16/13 i 143/14, dalje: ZAIF).
Na traženje Agencije, podnositelj zahtjeva je dana 3. studenog 2017. godine dostavio dopunu
relevantne dokumentacije.
Odredbama članka 74. stavka 1. ZOIFJP-a, odnosno članka 68. stavka 1. ZAIF-a, propisano
je da svaka fizička ili pravna osoba, ili više njih djelujući zajednički (namjeravani stjecatelj),
koje namjeravaju izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u društvu za upravljanje
investicijskim fondovima, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim
pravima dosegne ili premaši 20%, 30% ili 50%, ili da društvo za upravljanje investicijskim
fondovima postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja (namjeravano stjecanje), mora
prethodno Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja.
U skladu s člankom 80. stavkom 1. ZOIFJP-a i člankom 72. stavkom 1. ZAIF-a, dana 4.
listopada 2017. godine Agencija je društvu Pozitivna asimetrija d.o.o., kao namjeravanom
stjecatelju, uputila obavijest o primitku navedenog zahtjeva, s naznakom datuma na koji
istječe razdoblje procjene.
Iz zahtjeva i Ugovora o kupoprodaji i prijenosu poslovnih udjela Zodaks Investments d.o.o.,
sklopljenog dana 29. rujna 2017. godine između Namjeravanog stjecatelja i društva ZODAKS
d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, OIB: 04436004018, kao imatelja poslovnih
udjela Društva, proizlazi da namjeravani stjecatelj namjerava izravno steći sva 4 (četiri)

poslovna udjela Društva, svaki u pojedinačnom nominalnom iznosu od 750.000,00 (slovima:
sedamstopedeset tisuća) kuna, što predstavlja ukupan nominalni iznos od 3.000.000,00
(slovima: tri milijuna) kuna, a koji poslovni udjeli ukupno čine 100% (sto posto) temeljnog
kapitala Društva.
Namjeravani stjecatelj navodi da će temeljni kapital uplatiti u cijelosti u novcu.
Odredbama članka 82. stavka 1. ZOIFJP-a, odnosno članka 74. stavka 1. ZAIF-a, propisano
je da će Agencija ocijeniti prikladnost namjeravanog stjecanja. S time u vezi je člankom 82.
stavkom 2. ZOIFJP-a propisano da Agencija može odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za
namjeravano stjecanje ako nisu ispunjeni uvjeti iz članka 82. stavka 1. ZOIFJP-a ili ako je
namjeravani stjecatelj dostavio nepotpune ili netočne podatke, odnosno podatke koji dovode
u zabludu, a isto je propisano i člankom 74. stavkom 2. ZAIF-a.
U postupku je utvrđeno da zahtjev sadrži podatke propisane člankom 74. stavkom 2. ZOIFJPa te člankom 68. stavkom 2. ZAIF-a, kao i drugu dokumentaciju propisanu člankom 7.
Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje
UCITS fondovima („Narodne novine“ broj 90/13), odnosno člankom 10. Pravilnika o izdavanju
odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela UAIF-a („Narodne novine“ broj 26/15).
Na temelju dokumentacije priložene zahtjevu i podataka kojima Agencija raspolaže, utvrđeno
je da su ispunjeni uvjeti propisani odredbama članka 82. stavka 1. ZOIFJP-a i članka 74.
stavka 1. ZAIF-a, slijedom čega je odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.
Ovo rješenje ima se objaviti na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za
nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), stoga je odlučeno kao u
točki 3. izreke 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.
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