
 
            

 
 

 
На основу члана 17. Закона о тржишту хартија од вред
инструмената (Службени лист СРЈ број 65/2002 и Службени
22. Правилника о садржини и форми проспекта и других док
дистрибуције хартија од вредности и Одлуке Скупштине Р
седници одржаној 21.06.2006. године, а по решењу о одобре
4. емисије обичних акција, бр 4/0-03-3676/5-06  од 14.11.2006.

 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 
 

  УПИС И УПЛАТУ 4. ЕМИСИЈЕ 
 

 
1.  Назив, седиште и матични број емитента: 

Назив: РУДНАП АД ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГО
Скраћени назив: РУДНАП А.Д. БЕОГРАД 
Седиште: Београд, Вука Караџића 10 
Матични број; 07033982 
 

2.  Редослед емисије, врста, класа, серија, ЦФИ код и ИСИ
Редослед емисије: Четврта емисија 
Врста:  обичне  
Класа:            -  
ЦФИ код:                 ESVUFR 
ИСИН број:  CSRDNPE30371 
 

3.  Укупна номинална вредност обичних акција 4.емисије 
Укупна номинална вредност 4. емисије акција је 599.40
 

4.  Број комада акција и њихова номинална вредност 
Број комада акција: 1.110.000 
Појединачна номинална вредност акције: 540,00 дина
 

5.   Продајна цена акција 4. емисије  
Продајна цена појединачне акције је 540,00 динара 
 

6.   Права и обавезе из акција 4. емисије 
• право управљања  сразмерно учешћу у основном ка
• право на учешће у расподели добити, сразмерно уч
• право на део ликвидационе масе, односно стечајне 

повериоца, у случају престанка рада друштва; 
• право на једнакост са акционарима који поседују акц
• право прече куповине акција наредне емисије; 
• друга права предвиђена Законом, Статутом и Актом
  
ности и других финансијских 
 гласник број 57/2003) и члана 
умената који се подносе ради 
уднап а.д. Београд донете на  
њу Проспекта за дистрибуцију 
 године, упућује 

АКЦИЈА 

ВИНУ БЕОГРАД 

Н број хартија од вредности 

0.000,00 динара  

ра 

питалу (1 акција-1глас); 
ешћу у основном капиталу; 
масе друштва, након исплате 

ије исте врсте; 

 о оснивању друштва. 
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7.  Сврха издавања акција 4. емисије 
Сврха издавања акција је даљи развој Друштва. 
 

8.  Начин вршења уписа и уплате акција 4. емисије 
• Понуђене акције се плаћају у новцу 
• Купци могу бити домаћа и страна, правна и физичка лица. 
• Право прече куповине имају постојећи акционари сразмерно свом учешћу у 

основном капиталу на дан објављивања Јавног позива за упис и уплату 
• Право прече куповине може се користити у року од 21 дана почев од дана 

означеног у јавном позиву за отпочињање уписа и уплате акција. 
• Акције се уписују потписивањем уписнице (изјаве о упису акција), лично или преко 

заступника. Упис и уплата акција 4. емисије врши се тек након пружања доказа да 
лице има отворен власнички рачун хартија од вредности. 

• Акције 4. емисије издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа 
у информационом систему Централног регистра хартија од вредности. 

 
9.  Датум почетка уписа и уплате и рок за упис и уплату акција 4. емисије 

Датум почетка уписа и уплате је пети дан од дана објављивања Јавног позива за 
упис и уплату акција. 
Рок за упис и уплату је 30 дана од дана назначеног у овом позиву за отпочињање 
уписа и уплате акција. Почев од 21.11.2006. године до 11.12.2006. године траје рок за 
упис и уплату акција по основу права прече куповине. За акционаре који су 
искористили право пречег уписа, као и за сва друга лица, упис и уплата акција врши 
се од 12.12.2006. године до 20.12.2006. године. 
 

10.  Место и радно време банке одређено за упис и уплату акција 4. емисије 
Упис и уплата ће се обављати у пословним просторијама Hypo Alpe Adria banke ad 
БЕОГРАД, у Београду, улици Булевар Михајла Пупина 6 радним даном у времену од 
8-16 часова у периоду који је одређен за упис и уплату акција 4. емисије. 

 
    11.  Начин на који се врши расподела хартија од вредности  лицима која врше упис и 

уплату акција 4. емисије 
У случају да се након рока предвиђеног за коришћење права прече куповине акција 
постојећих акционара, упише више акција од обима предвиђеног Одлуком о 
дистрибуцији акција, расподела више уписаних и уплаћених акција вршиће се 
сразмерним смањењем броја уписаних и уплаћених акција.  

12.  Тржиште на коме ће се вршити трговина акцијама 4. емисије 
Тргује се на Београдској Берзи, Омладинских бригада бр.1. Нови Београд 
  

13. Брокерско-дилерско друштво и/или овлашћена банка која учествује у  
организовању јавне понуде 

SYNERGY CAPITAL д.о.о, Београд, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина 6 
 

14. Обавеза објављивања Понуде за преузимање 
 

У складу са чланом 6. Закона о преузимању акционарских друштава „Сл. Гласник РС“ 
бр 46/2006 лице које стекне акције издаваоца, којима заједно са акцијама које већ 
има, прелази 25% од вредности укупног броја гласова које дају акције са правом 
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гласа издаваоца, обавезно је да о стицању одмах, истовремено обавести Београдску 
берзу а.д Београд, Комисију за хартије од вредности, Емитента и објави понуду за 
преузимање, под условима и на начин утврђен законом.  

 
Проспект и скраћени проспект биће доступан на увид свим заинтересованим  
купцима акција у просторијама емитента акција 4. емисије у току трајања периода 
одређеног за упис. 
 

 
      ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 
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