
Комисија за хартије од вредности  
И-48 (образац заштићен) 

 
 

Издавалац «МЕТАЛС-БАНКА»ад Нови Сад , у складу са чланом 48. Закона о 
тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ( Сл. гласник РС, бр. 
47/2006), објављује 

 
ИЗВЕШТАЈ О ИСХОДУ ЈАВНЕ ПОНУДЕ 

 
 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИЗДАВАОЦУ 
 
1. Пун назив друштва  «МЕТАЛС-БАНКА» акционарско 

друштво, Нови Сад  
1) Седиште  Булевар Цара Лазара 7а 

21000 Нови Сад 
2) Матични број 08212538 
3) ПИБ број 100236395 
4) Број решења о упису у регистар 

привредних субјеката 
БД 3421, дана 21.03.2005.године 

5) Основна делатност (шифра и опис) 65121 – Банкарске организације  
2. Име и презиме директора Ананије Павићевић  
3. Телефон и e-mail 021- 6351-022,  

apavicevic@metals-banka.co.yu 
4. Име, презиме и телефон особе 

овлашћене за контакт са 
Комисијом 

Иван Ферко, 021-424-121 

Директор сектора за рад са ХоВ  
 
 
2. ПОДАЦИ О ТОКУ И ИСХОДУ ПРИМАРНЕ ЈАВНЕ ПОНУДЕ 

 
3. Датум Одлуке о издавању хов јавном 

понудом 
20.02.2007. 

4. Број и датум решења Комисије о 
одобрењу проспекта за издавање ХоВ   

Бр.:4/0-03-592/4-07 
Од 01.03.2007.године 

5. Подаци о понуђеним хартијама:   

ознака емисије XXI емисија, серија  У  
врста, ISIN и CFI код обичне акције 

ИСИН : РСМЕТБЕ05070 
ЦФИ : ЕСВУФР  

обим емисије, број и  номинална 
вредност ХоВ 

55.000 акција , 706.750.000,00 динара 
 

продајна цена понуђених хартија 36.000,00 динара за акционаре са правом 
пречег уписа  
39.000,00 динара за акционаре који су 
искористили право пречег уписа и остала 
заинтересована лица  

1. Подаци о продатим хартијама и року 
за упис и уплату: 

 



Комисија за хартије од вредности  
И-48 (образац заштићен) 

 
број 55.000 акција  
укупна номинална вредност   706.750.000,00 динара  
рок за упис и уплату Датум почетка уписа и уплате за акционаре 

са правом пречег уписа је 08.03.2007.године 
а датум завршетка уписа и уплате је 
28.03.2007.године 
Датум почетка уписа и уплате за акционаре 
који су искористили право пречег уписа и 
остала заинтересована лица  је 
08.03.2007.године а датум завршетка уписа 
и уплате је 11.04.2007.године. 

2. Однос продатих у односу на укупан 
број понуђених хартија (у %) 

100 % 

3. Праг успешности емисије прописан 
одлуком издаваоца о издавању ХоВ (у 
%) 

50 % 

 
 
 
 
 

 
 
4. Статус јавне понуде  

успешна Успешна  
неуспешна       / 

5.  Број и датум решења Комисије о:  
одобрењу издавања ХОВ Бр.:4/0-03-592/11-07 

Од 20.04.2007.године 
одбијању издавања ХОВ      / 

 
 
 
 

______24.04.2007.______   ______________________ 
       Датум објављивања              М.П.                 «МЕТАЛС-БАНКА»ад Нови Сад  
          извештаја                                                          Predsednik izvršnog odbora 

                                                                                                    Ананије Павићевић  c.p.           
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