
 
 
 
 
Temeljem 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), te članaka 41. stavak 1. i članka 43. Zakona o 
tržištu vrijednosnih papira („Narodne novine“ broj: 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za 
nadzor financijskih usluga, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim 
papirima na zahtjev društva MOMENTUM BROKERI d.o.o. – u osnivanju, Zagreb, ðorñićeva 23, 
zastupanog po osnivačima Vilimu Klemenu iz Zagreba, Horvatovac 15 i Niki Deliću iz Zagreba, 
Redovka 5, koje zastupa Krešimir Planinić, odvjetnik iz Zagreba, Preradovićeva 24, na sjednici 
održanoj dana 20. rujna 2007. godine donijela je 
 
 
 

R J E Š E NJ E 
 
 
1. Društvu MOMENTUM BROKERI d.o.o. – u osnivanju, Zagreb, ðorñićeva 23, izdaje se na 

neodreñeno vrijeme, dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona 
o tržištu vrijednosnih papira, i to: 

 

a) točka 1. - kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime i za 
račun nalogodavca), 

b) točka 2. - trgovina u spekulacijske svrhe - kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje 
ime i za svoj račun, 

c) točka 3. – upravljanje portfeljem vrijednosnih papira i druge oblike imovine iz imovine 
iz članka 74. stavka 5. ovog Zakona za račun nalogodavca – vlasnika portfelja, 

d) točka 4. - poslovi posebne burzovne trgovine – istovremeno isticanje stalne ponude na 
kupnju i na prodaju vrijednosnih papira, u svoje ime i za svoj račun, radi održavanja 
stalne ponude i potražnje za odreñenim vrijednosnim papirima, 

e) točka 7. – investicijsko savjetovanje – savjetovanje pri ulaganju u vrijednosne papire. 

 
2. Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih društava, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor 

financijskih usluga, pod rednim brojem 109 (stodevet).  
 
3. Izrijeka ovog rješenja objavit će se u Narodnim novinama. 
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