PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine br.
150/2011), a u vezi s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o odabiru potencijalnih investitora
koji će sudjelovati u postupku prodaje dionica Hrvatske poštanske banke d.d. od 10. listopada
2013. godine (Klasa:022-03/13-04/430, Ur.broj:50301-05/20-13-1), Vlada Republike
Hrvatske je na sjednici održanoj _________2013. donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o provedenoj analizi i ocjeni pristigle obvezujuće ponude
Erste&Steiermarkische bank d.d. za kupnju dionica društva Hrvatska poštanska banka
d.d., u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo financija aktom
KLASA: 450-02/12-01/16, URBROJ: 513-01/13-95 od 10. studenog 2013. godine.

KLASA: ______________
URBROJ: _____________
Zagreb, ___. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

O b r a z l o ž e nj e
Vlada Republike Hrvatske je, na temelju analize i ocjene neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica
društva Hrvatska poštanska banka d.d. (HPB), 10. listopada 2013. godine donijela Odluku o odabiru

potencijalnih investitora koji će sudjelovati u postupku prodaje dionica Hrvatske poštanske
banke d.d.
Sukladno navedenoj Odluci Vlade u daljnjem postupku sudjelovali su:
1. OTP Bank
2. Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Navedeni investitori proveli su dubinsko snimanje HPB-a, na temelju čega su bili pozvani da
dostave obvezujuću ponudu za kupnju dionica HPB-a.
Savjetnik za privatizaciju (Savjetnik) dostavio je investitorima Procesno pismo u kojem su
bili navedeni elementi koje mora sadržavati obvezujuća ponuda, kao i kriteriji na temelju
kojih će se obvezujuća ponuda ocjenjivati.
Na temelju Odluke Vlade iz listopada 2013. Savjetnik je između ostalog bio obvezan izvršiti
analizu pristiglih obvezujućih ponuda i predložiti izbor najpovoljnijeg investitora za kupnju
dionica HPB-a, a Ministarstvo financija bilo je dužno izvijestiti Vladu o izvršenoj analizi i
ocijeni pristiglih obvezujućih ponuda te predložiti Vladi donošenje Odluke o odabiru
najpovoljnijeg investitora.
Rok za dostavu obvezujućih ponuda bio je 9. prosinca 2013. u 15 sati, do kada je Ministarstvo
financija zaprimilo jednu obvezujuću ponudu i to Erste&Steiermarkische bank d.d.. Do
navedenog roka zaprimljen je dopis OTP Bank u kojoj obavještavaju Ministarstvo financija
da neće dostaviti obvezujuću ponudu.
Savjetnik je izvršio je analizu i ocjenu obvezujuće ponude Erste&Steiermarkische bank d.d.
na temelju unaprijed utvrđenih i elemenata i kriterija.
Ministarstvo financija je Izvješće o provedenoj analizi i ocjeni pristigle obvezujuće ponude za
kupnju dionica i dokapitalizaciju društva Hrvatska poštanska banka d.d. dostavilo aktom
KLASA: 450-02/12-01/16, URBROJ: 513-01/13-95 od 10. studenog 2013. godine
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje predmetnog Zaključka.

