
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine broj 150/11, 119/14), a u svezi s člankom 40. Zakona o upravljanju i raspolaganju 
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 94/2013) Vlada 
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj donijela 

O D L U K U 
o sudjelovanju u povećanju temeljnog kapitala društva Hrvatska poštanska 

banka d.d. Zagreb 

I. 

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta 
kojima se osigurava postupak dokapitalizacije Hrvatske poštanske banke d.d. od 03. lipnja 
2015. godine (Klasa:022-03/15-04/234 Urbroj: 50301-05/16-15-2), a u svezi Javnog 
poziva na upis do najviše 916.666 novih redovnih dionica društva HPB d.d. („Javni poziv") 
od 16.09.2015. godine, donosi se Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u povećanju 
temeljnog kapitala društva Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, u drugom krugu upisa i 
uplate Novih dionica („Razdoblje upisa u drugom krugu"). 

II. 

Najveći broj Novih dionica koji ima pravo upisati Republika Hrvatska iznosi 916.666 
dionica umanjen za broj Novih dionica alociranih ulagateljima u prvom krugu. 
Najveći iznos sredstava za uplatu Novih dionica u Razdoblju upisa u drugom krugu iznosi 
549.998.946 KN, umanjen za broj Novih dionica alociranih ulagateljima u prvom krugu po 
Konačnoj cijeni Novih dionica. 

III. 

Nalaže se Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom da izvrši upis Novih 
dionica izdavatelja Hrvatska poštanska banka d.d. u količini određenoj nakon prvog kruga 
upisa i uplate Novih dionica. 
Nalaže se Ministarstvu financija da uplatu Novih dionica izvrši iz Državnog proračuna 
Republike Hrvatske u iznosu koji će biti određen nakon prvog kruga upisa i uplate Novih 
dionica. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

KLASA: 
URBROJ: 
Zagreb, 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 
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Obrazloženje: 

Na sjednici Vlade RH održanoj 3. lipnja 2015. godine, Vlada RH je donijela Odluku o 
stvaranju prethodno potrebnih uvjeta kojima se osigurava postupak dokapitalizacije 
Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu 550 milijuna kuna. Sukladno mišljenju EK, 
Odlukom Vlade se omogućilo da privatni investitori mogu sudjelovati u dokapitalizaciji sa 
najmanje 30 posto iznosa (minimalno 165 milijuna kuna), dok bi, ovisno o visini uplate 
privatnih investitora, Republika Hrvatska dokapitalizirala Banku s preostalim potrebnim 
iznosom do 550 milijuna kuna. 

Glavna Skupština društva Hrvatska poštanska banka d.d. donijela je na svojoj sjednici 
održanoj dana 11.09.2015.g. odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih 
dionica izdavanjem najviše do 916.666 novih redovnih dionica , pojedinačne nominalne 
vrijednosti od 600,00 kuna, do 550 mil. kuna. 
U tijeku je prvi krug upisa Novih dionica u kojem pravo upisa imaju isključivo privatni 
ulagatelji koji se ne financiraju iz državnog proračuna. U ponedjeljak 21.09.2015.g. u 
16,30 sati je završen upis, a ulagatelji su dužni uplatiti upisane Nove dionice od 
23.09.2015.g. od 8,30h do 24.09.2015.g.(četvrtak) do 12h. 

Prema neslužbenim podacima privatni investitori su u prvom krugu upisali oko 515.000 
dionica, temeljem čega bi trebali uplatiti oko 300 mil. kuna. Obveza Republike Hrvatske za 
upis i uplatu u II krugu iznosi cea 250 mil. kuna. 

Potvrda neslužbenih podataka i točan broj upisanih i uplaćenih dionica u I krugu bit će 
objavljena i potvrđena 24. rujna 2015.( četvrtak iza 12:00). 

U drugom krugu koji započinje 25.09.2015. (petak u 8:30) pravo na upis Novih dionica, 
koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu, uz uvjet uspješnosti prvog kruga, imaju 
Republika Hrvatska, jedinice lokalne uprave i samouprave, tijela državne uprave i pravne 
osobe kojima je Republika Hrvatska osnivač ili imatelj udjela odnosno dionica na koje 
otpada preko 50% temeljnog kapitala. Prema dostupnim informacijama ostali državni 
imatelji dionica u HPB-u d.d. (Hrvatska pošta, DAB, HZMO, Fond za NEK ) neće 
sudjelovati u drugom krugu dokapitalizacije. 

Razdoblje upisa Novih dionica u drugom krugu trajat će 2 (dva) radna dana, tj. od 
25.09.2015 od 08:30h do 28.09.2015. do 11:00h . Upisane Nove dionice u drugom krugu 
ulagatelji su dužni uplatiti od 25.09.2015 od 08:30h do 28.09.2015.(ponedjeljak) do 
11:00h. 

Sredstva za uplatu dionica osigurana su rebalansom Državnog proračuna Republike 
Hrvatske do ukupnog iznosa 550 mil. kuna. 

S obzirom na navedene rokove i termine, predlaže se Vladi RH donošenje Odluke kako je 
predloženo u prijedlogu Odluke tj. da će Republika Hrvatska sudjelovati u dokapitalizaciji 
Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu do 550 milijuna kuna uplatom iz Državnog 
proračuna. 

Slijedom navedenog predlaže se donošenje predložene Odluke. 
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