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Obavijest o sažetku odluke donesene u vezi s bankom Sberbank d.d. 
 
Jedinstveni sanacijski odbor (dalje u tekstu: SRB) odlučio je 1. ožujka 2022. donijeti sanacijski program 
za banku Sberbank d.d. (dalje u tekstu: banka). SRB je procijenio da su ispunjeni uvjeti za sanacijske 
mjere, u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 806/2014 (dalje u tekstu: Uredba o jedinstvenom 
sanacijskom mehanizmu). 
 
Članak 18. stavak 1. točka (a) Uredbe o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu: propada ili je 
vjerojatno da će propasti. SRB je 27. veljače 2022. zaključio da banka propada ili je vjerojatno da će 
propasti na temelju članka 18. stavka 1. točke (a) i u vezi s člankom 18. stavkom 4. točkom (c) Uredbe o 
jedinstvenom sanacijskom mehanizmu. SRB je procijenio da banka propada ili je vjerojatno da će propasti 
zbog pogoršanja svoje likvidnosti. Uzimajući u obzir informacije iznesene u procjeni Europske središnje 
banke (ESB) o instituciji koja propada ili je vjerojatno da će propasti te na temelju informacija dostupnih 
SRB-u, SRB se slaže s procjenom ESB-a prema kojoj se smatra da banka propada ili je vjerojatno da će 
propasti, u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (a) i člankom 18. stavkom 4. točkom (c) Uredbe o 
jedinstvenom sanacijskom mehanizmu. 
 
Članak 18. stavak 1. točka (b) Uredbe o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu: alternativne mjere. 
SRB je zaključio da se nijednom od tih mjera ne bi moglo u razumnom vremenskom razdoblju spriječiti 
propadanje banke. 
 
Članak 18. stavak 1. točka (c) Uredbe o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu: javni interes. SRB 
je zaključio da su, s obzirom na konkretne okolnosti, značajke banke i njezin specifičan financijski i 
gospodarski položaj, sanacijske mjere u odnosu na banku nužne radi javnog interesa, u skladu s 
člankom 18. stavkom 1. točkom (c) u vezi s člankom 18. stavkom 5. Uredbe o jedinstvenom sanacijskom 
mehanizmu. 
 
Konkretno, sanacijske mjere razmjerne su i nužne za izbjegavanje znatnih negativnih učinaka na 
financijsku stabilnost. 
 
Stoga je SRB odlučio poduzeti sanacijske mjere u odnosu na banku budući da se likvidacijom banke u 
okviru redovnog postupka u slučaju insolventnosti ne bi u istoj mjeri postigli sanacijski ciljevi. 
 
Shodno tomu, SRB je donio sanacijski program kojim se predviđa primjena instrumenta prodaje 
poslovanja, uzimajući u obzir rezultate vrednovanja banke obavljenog u skladu s člankom 20. Uredbe o 
jedinstvenom sanacijskom mehanizmu. Prema sanacijskom programu, nakon postupka stavljanja na 
tržište, SRB je odlučio sve dionice koje je izdala banka prenijeti na Hrvatsku poštansku banku. 
 
Odluka se upućuje nacionalnom sanacijskom tijelu u Hrvatskoj, Hrvatskoj narodnoj banci, koja ju je dužna 
provesti u skladu s nacionalnim pravom. 
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