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Na temelju odredbi članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za 
nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), te članka 24. stavka 3. Zakona 
o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13-Odluka 
USRH, 99/13-Odluka USRH i 148/13, dalje: ZPDD), Hrvatska agencija za nadzor financijskih 
usluga, odlučujući o zahtjevu društva PALUMBO GROUP S.P.A., Calata della Marinella SNC, 
80133 Napulj, Republika Italija, OIB:80896453506, koje zastupa Lovro Gašparac, odvjetnik iz 
Odvjetničkog društva Šavorić&Partneri d.o.o. iz Zagreba, Ilica 1/A, OIB:76399409042, na 
sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 10. kolovoza 2018. godine donijela je 
 
 
 

R J E Š E NJ E  
 

 
 

1. Dioničkom društvu PALUMBO GROUP S.P.A., Calata della Marinella SNC, 80133 
Napulj, Republika Italija, OIB:80896453506, odobrava se objavljivanje ponude za 
preuzimanje društva Brodogradilište Viktor Lenac dioničko društvo, Martinšćica bb, 
Rijeka, OIB:27531244647. 

 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

 
 
I. PALUMBO GROUP S.p.A., dioničko društvo osnovano sukladno talijanskom pravu sa 

sjedištem u Calata della Marinella SNC, 80133 Napulj, Republika Italija, upisano u 
Registar poduzeća Trgovačke, industrijske, obrtničke i poljoprivredne komore u 
Napulju, pod brojem NA-899981, OIB:80896453506 koje zastupa Lovro Gašparac, 
odvjetnik iz Odvjetničkog društva Šavorić&Partneri d.o.o. iz Zagreba, Ilica 1/A, 
OIB:76399409042 (dalje: Ponuditelj), podnio je Hrvatskoj agenciji za nadzor 
financijskih usluga (dalje: Hanfa) dana 11. srpnja 2018. godine zahtjev za odobrenje 
objavljivanja ponude za preuzimanje društva Brodogradilište Viktor Lenac dioničko 
društvo, sa sjedištem u Rijeci, Martinšćica bb, OIB:27531244647, upisano u sudski 
registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS:040000358  (dalje: Ciljno društvo), 
s tekstom ponude za preuzimanje i dijelom isprava navedenih u odredbama članka 22. 
stavka 3. ZPDD-a.  

 
Konačne izmjene i dopune teksta ponude za preuzimanje te isprave propisane 
odredbama članka 22. stavka 3. ZPDD-a, Agencija je zaprimila podneskom Ponuditelja 
od dana 10. kolovoza 2018. godine.  

 
 
II. Sukladno odredbi članka 2. stavka 1. točke 2. ZPDD-a, ponuda za preuzimanje je javno 

objavljena ponuda, obvezna ili dobrovoljna, upućena svim dioničarima ciljnog društva 
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za stjecanje svih dionica s pravom glasa, uz uvjete i način određen ZPDD-om. Ciljno 
društvo se, člankom 2. stavkom 1. točkom 1. podtočkom a) alinejom 1. ZPDD-a, definira 
kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čije su dionice s pravom glasa 
uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj u smislu odredbi Zakona o tržištu 
kapitala (Narodne novine br. 188/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15 i 
123/16).  

 
Prema javno dostupnim podacima Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a 
(dalje: ZSE), na dan nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog 
društva, dionice Ciljnog društva uvrštene su na uređenom tržištu ZSE (segment 
Redovito tržište).  

 
III. Sukladno odredbi članka 9. stavka 1. ZPDD-a, fizička ili pravna osoba obvezna je 

objaviti ponudu za preuzimanje kad neposredno ili posredno, samostalno ili djelujući 
zajednički, stekne dionice s pravom glasa ciljnog društva, tako da zajedno s dionicama 
koje je već stekla, prijeđe prag od 25% dionica s pravom glasa ciljnog društva. 

 
 Dana 13. lipnja 2018. godine na internetskoj stranici ZSE objavljena je Obavijest 

Ponuditelja o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva, a 
14. lipnja 2018. njezin ispravak (dalje skupno: Obavijest). Obavijest je objavljena u 
Narodnim novinama br. 55/2018 dana 15. lipnja 2018. godine. 
 
Ponuditelj je u Obavijesti naveo kako djeluje zajednički s društvom P&L SHIPREPAIR 
HOLDING LIMITED, koje je društvo osnovano sukladno malteškom pravu, sa sjedištem 
u The Docks, Triq Ghajn Dwieli, Paola, Pla 9056, Republika Malta, broj društva iz 
registra trgovačkih društava C 76925, OIB:99439006092 (dalje: Zajedničar).  
 

 Iz Obavijesti proizlazi da Ponuditelj i Zajedničar djeluju zajednički temeljem članka 5. 
stavka 2. točke 1. ZPDD-a, budući da ih povezuju okolnosti u vezi sa stjecanjem dionica 
Ciljnog društva koje ukazuju na usklađenost u stjecanju i zajedničkoj namjeri osoba. 
Ponuditelj i Zajedničar su, naime, počeli intenzivnije stjecati dionice Ciljnog društva u 
istom vremenskom razdoblju, odnosno, od travnja do lipnja 2018. godine. Ponuditelj je 
stjecao dionice Ciljnog društva putem uređenog tržišta dana 25. travnja 2018., 7. 
svibnja 2018., 9. svibnja 2018., 10. svibnja 2018., 11. svibnja 2018. i 7. lipnja 2018., 
dok je Zajedničar stekao dionice Ciljnog društva u smislu članka 8. stavak 3. ZPDD-a 
dana 11. lipnja 2018. godine sklapanjem Ugovora o kupoprodaji dionica s društvom 
Tankerska plovidba d.d., Zadar, Božidara Petranovića 4 (dalje: Ugovor).  

 
 Također, u Obavijesti je navedeno da su dioničari Ponuditelja g. Antonio Palumbo koji 

drži 57,5 % dionica Ponuditelja i njegova supruga gđa. Anna Antonietta D'ausilio koja 
drži 42,5% dionica Ponuditelja. Vlasnici Zajedničara su sinovi dioničara Ponuditelja, g. 
Giuseppe Palumbo koji drži 50% dionica Zajedničara i g. Raffaele Palumbo koji drži 
50% dionica Zajedničara. Dakle, vlasnici Ponuditelja s jedne strane, te vlasnici 
Zajedničara s druge strane, su fizičke osobe koje su u krvnom srodstvu u pravoj liniji te 
koje kontroliraju Ponuditelja i Zajedničara u smislu članka 5. stavak 4. ZPDD-a. 

 
Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala je za Ponuditelja i Zajedničara 
sukladno odredbama članka 9. stavka 1. ZPDD-a, dana 11. lipnja 2018. godine, kada 
je Zajedničar temeljem Ugovora stekao 3.745.572 dionice što čini 22,28% temeljnog 
kapitala Ciljnog društva. Ponuditelj je prethodno, u razdoblju od 25. travnja do 7. lipnja 
2018. godine,  stekao ukupno 3.067.289 dionica Ciljnog društva, što čini 18,24% 
temeljnog kapitala.  
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Slijedom navedenog, u provedenom postupku utvrđeno je da je datum nastanka 
obveze preuzimanja 11. lipnja 2018. godine.  
 
U tekstu ponude za preuzimanje, Ponuditelj je izričito naveo da osim prethodno 
opisanog zajedničkog djelovanja, ne djeluje zajednički s drugim osobama u odnosu na 
Ciljno društvo.  
 
Ponuditelj je također izjavom potvrdio da stjecanje dionica Ciljnog društva ne podliježe 
prethodnoj suglasnosti neke nadležne institucije, u smislu članka 22. stavka 3. točke 6. 
ZPDD-a.  
 

 
IV. Cijena koju se Ponuditelj u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 9,26 

kuna. 
 

Prema dostavljenoj dokumentaciji, prethodno navedena cijena viša je od cijena po 
kojima su Ponuditelj i Zajedničar stjecali dionice Ciljnog društva u razdoblju od godine 
dana prije dana nastanka obveze.  
 
Prema priloženoj izjavi Ponuditelja i Zajedničara, isti u razdoblju od jedne godine prije 
dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje nisu sklapali druge pravne 
poslove u cilju stjecanja dionica Ciljnog društva, osim stjecanja u razdoblju od 25. 
travnja 2018. do 11. lipnja 2018.  
 
Prema priloženoj potvrdi ZSE od 18. lipnja 2018. godine, u razdoblju od 10. ožujka 
2018. godine do 10. lipnja 2018. godine redovnim dionicama Ciljnog društva na 
uređenom tržištu ZSE ostvareno je 96,72% dana trgovanja. Prosječna ponderirana 
cijena predmetnih dionica u navedenom razdoblju iznosila je 9,26 kn.  
 
Slijedom navedenog, utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u 
iznosu od 9,26 kuna po dionici, određena u skladu s odredbama članka 16. stavka 2. i 
3. ZPDD-a. 

 
 
V. Ponuditelj i Zajedničar, u smislu članka 8. stavka 1. i 2. ZPDD-a drže ukupno 6.812.861 

redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kn po 

dionici, što predstavlja ukupno 40,52% temeljnog kapitala Ciljnog društva i koje daju 
pravo na 6.812.861 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva, što predstavlja 
42,61% od ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Ciljnog društva (budući da 
Ciljno društvo drži 825.187 vlastitih dionica). 

 
Temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 168.132.470,00  kn i podijeljen je na 16.813.247 
redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kn po dionici, koje čine 100% 
temeljnog kapitala Ciljnog društva. Burzovna oznaka dionica Ciljnog društva je VLEN-
R-B.  Ciljno društvo drži 825.187 vlastitih dionica, koje predstavljaju 4,9% udjela u 
temeljnom kapitalu.  

  
Ponuda za preuzimanje odnosi se na sve preostale dionice Ciljnog društva, koje glase 
na ime, s pravom glasa, odnosno, 10.000.386 redovnih dionica, što predstavlja 59,48%  
temeljnog kapitala, te daje pravo na 10.000.386 glasova. Predmetom ponude nisu 
dionice na kojima je zasnovan teret (upisan ili neupisan).  
 



 

4 
 

Novčana sredstva za plaćanje preostalih  10.000.386  redovnih dionica Ciljnog društva 
potrebno je osigurati sukladno odredbi članka 19. stavka 1. ZPDD-a. 
 
Uvidom u potvrdu depozitara – Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb 
(dalje: SKDD) od dana 11. srpnja 2018. godine, utvrđeno je da je Ponuditelj osigurao 
sredstva potrebna za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje 
izdvajanjem novčanih sredstava na transakcijski račun SKDD-a, kao i sredstva koja se 
odnose na troškove.   

 
VI. Zahtjevu su priložene potvrde o plaćenoj naknadi, sukladno odredbama članka 4. 

stavka 1. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor 
financijskih usluga (Narodne novine br. 128/17, 51/2018). 

 
VII. Ponuditelj je uz predmetni zahtjev dostavio tekst ponude za preuzimanje sastavljen 

sukladno odredbi članka 22. stavka 1. ZPDD-a te dokumentaciju propisanu odredbom 
članka 22. stavka 3. ZPDD-a, pa je slijedom navedenog, u skladu s odredbom članka 
24. stavka 3. ZPDD-a, odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja. 

 
VIII. U skladu s odredbom članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor 

financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Agencije.  
 
 
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-976-02/18-02/06 
URBROJ: 326-01-770-772-18-10 
 
Zagreb, 10. kolovoza 2018. 
 

 
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA 

 
Antun Palarić 

 
 
 
 
 
 


