На основу Закона о Фонду за развој Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010,
119/2012 и 5/2015), чланова од 436 до 443, Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ",
бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр.
1/2003 - Уставна повеља), Одлуке Управног одбора Фонда за Развој Републике Србије од 30.
јануара 2020. године, као и закључка Владе Републике Србије од 5. марта 2020. године:
Фонд за развој Републике Србије, Булевар Немањића 14а, Ниш (у даљем тексту „Фонд“),
оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на тендеру за продају портфолија проблематичних потраживања
(шифра јавног позива 02-1170)
Номинална вредност потраживања у портфолију, који је предмет продаје (у даљем тексту
“Портфолио”) износе ЕУР 180.550.091,24 на 30. јун 2020. године (у даљем тексту “Датум
пресека”), обрачунато по средњем курсу Народне банке Србије на датум пресека.
Процес продаје портфолија (у даљем тексту “Процес продаје”) је предвиђен да буде
спроведен као једнофазни процес, кроз процедуру достављања обавезујућих понуда на основу
спроведених анализа (у даљем тексту “Обавезујуће понуде”)
Изјава о заинтересованости
Заинтересоване стране за учешће у процесу продаје, (у даљем тексту „Заинтересовани
инвеститори“), су дужне да доставе своје писмо о заинтересованости Фонду, у штампаном
формату најкасније до 25. септембра 2020. године, у 12:00, у подне (по
централноевропском времену), са јасном назнаком Продаја портфолија проблематичних
потраживања – шифра јавног позива 02-1170, као и на адресе електронске поште особа
ауторизованих за контакт, чији су подаци наведени даље у тексту.
Писмо о намерама је потребно да садржи најмање пуно пословно име Заинтересованог
инвеститора, његову адресу и матични број као и контакт детаље.
Захтеви који треба да буду испуњени за учешће у процесу продаје
Након пријема писама о заинтересованости, Заинтересованим инвеститорима ће бити
достављен нацрт Уговора о чувању поверљивих података (у даљем тексту “НДА”), као и
инструкције за плаћање за откуп тендерске документације.
Учешће у процесу продаје ће бити омогућено Заинтересованим инвеститорима, који су
потписали НДА, као и платили таксу за откуп Тендерске документације. Такса за откуп
Тендерске документације износи РСД 120.000,00 за ентитете регистроване у Републици Србији,
односно ЕУР 1.000,00 за ентитете регистроване у иностранству.
Заинтересовани инвеститори су у обавези да доставе потписан НДА и доказ о извршеном
плаћању таксе за откуп тендерске документације, у штампаном формату, најкасније до 16.
октобра 2020. године, у 12:00, у подне (по централноевропском времену), са јасном
назнаком Продаја портфолија проблематичних потраживања – шифра јавног позива 02-1170,
као и на адресе електронске поште особа наведених даље у тексту.
Процес финансијско - правне анализе
Након испуњења захтева, описаних у претходној секцији, Заинтересованим инвеститорима ће
бити омогућено спровођење финансијско – правне анализе портфолија. Током процеса продаје,
заинтересованим инвеститорима ће бити омогућено:
-

Добијање тендерске документације, која укључује процесно писмо, информациони
меморандум, траку са подацима и нацрт Уговора о уступању потраживања;
Приступ соби са подацима, која ће између осталог садржати уговорну документацију о
кредитима и средствима обезбеђења, извештаје о расположивим проценама вредности
средстава обезбеђења, те документа о поступцима који се воде пред надлежним
органима у односу на потраживања која су укључена у Портфолио;

-

Учествовање у процесу постављања писаних питања Фонду, у оквиру поступка правно
финансијске анализе;

-

Учешће на састанцима са руководством Фонда.

Детаљне инструкције везане за спровођење процеса правно - финансијске анализе су
дефинисане у процесном писму.
Обавезујуће понуде
Рок за подношење обавезујућих понуда је 7. децембар 2020. године, у 12:00, у подне (по
централноевропском времену), у складу са процедуром, која је предвиђена процесним
писмом.
Отварање обавезујућих понуда ће бити извршено 7. децембар 2020. године, у 13:00 (по
централноевропском времену), у просторијама Фонда у Београду, Кнез Михаилова бр. 14.
Важна напомена
Фонд не даје никакве гаранције за наплативост потраживања која су укључена у Портфолио,
као ни за извршивост средстава обезбеђења. Заинтересовани инвеститори достављају понуде
које су засноване на њиховом сопственом суду и спроведеним анализама.
Фонд задржава право да промени услове Процеса продаје, као и да у било ком тренутку измени
структуру Портфолија, као и да измени, дода или изузме појединачна потраживања из
Портфолија према сопственом нахођењу.
Фонд задржава право да, по сопственом нахођењу, раскине, измени или суспендује Процес
продаје у целости или у било ком његовом делу, у било ком тренутку, без обавезе навођења
разлога за такву одлуку. Ниједан инвеститор неће имати право на било какву накнаду штете
(укључујући измаклу корист) или трошкова у вези са процесом продаје, насталих из било којег
разлога и под било каквим околностима, чак и у случају да је Процес продаје
прекинут, измењен или суспендован од стране Фонда.
Овај оглас не представља обећање нити преузимање обавезе Фонда да размотри или закључи
било који правни посао са било којим од Заинтересованих инвеститора, при чему Фонд овим
огласом наглашава да не даје никакве гаранције у погледу пружених информација и изричито
се одриче сваке одговорности према било ком инвеститору у погледу достављених и пружених
информација у овом огласу, као и у погледу изјава и гаранција за које би се могло сматрати да
су дате или садржане у овом позиву.
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