
У складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских 
инструмената и Правилником о садржини и начину извештавања јавних друштава Банка 
Поштанска штедионица, а.д., Београд, Краљице Марије број 3, МБ 07004893, уз Извештај о 
исходу јавне понуде на обрасцу И-48, објављује   
 
 

БИТАН ДОГАЂАЈ 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ О ИЗДАВАЊУ ЈАВНОМ ПОНУДОМ 

ЧЕТВРТЕ ЕМИСИЈЕ ОБИЧНИХ АКЦИЈА БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д., 
РАДИ ПОВЕЋАЊА КАПИТАЛА 

 
 
 

1. 

Банка Поштанска штедионица, а.д. (у даљам тексту: Банка) обавештава јавност и 
своје акционаре да је успео упис и уплата Четврте емисије обичних акција, који је 
извршен у периоду од 08.01.2007. год. до 21.02.2007.год., на основу Решења 
Комисије за хартије од вредности о одобрењу Проспекта за издавање хартија од 
вредности број: 4/0-03-8213/5-07 од 21.12.2007.године  и објављеног Јавног позива 
за упис и уплату акција.  

 
 
 

2. 

Четврта емисија обичних акција расписана је у обиму од 114.780 акција номиналне 
вредности 10.000,00 динара  по акцији, са CFI кодом ESVUFR и ISIN бројем 
RSPSBGE91948, у укупном обиму од 1.147.800.000,00 динара. Акције су уписиване 
и уплаћиване по емисионој цени од 39.800,00 динара по акцији односно по цени од 
35.820,00 динара за постојеће акционаре по основу коришћења права пречег 
стицања акција. Право пречег стицања акција је Одлуком о издавању јавном 
понудом Четврте емисије обичних акција Банке акција дато за читав обим емисије 
од 114.780 акција. 

 
 

3. 

Право пречег стицања акција искоришћено је од стране постојећих акционара, у 
предвиђеном року, у обиму од 58.053 акција и по том основу је уплаћено 
2.079.458.460,00 динара. Након искоришћења права пречег стицања акција уписано 
је  2 акције и уплаћено 79.600,00 динара. Однос продатих у односу на укупан број 
понуђених акција је 50,58%. Статус јавне понуде -УСПЕШНА. 

 
4. 

Комисија за хартије од вредности је Решењем бр. 4/0-03-8213/10-07  од 
25.02.2008.год. одобрила издавање 58.055 обичних акција Четврте емисије у 
укупној вредности од 580.550.000,00 динара. 

 
 

5. 

Банка је дана 26.02.2008.године поднела захтев за регистрацију и упис акција и 
акционара Четврте емисије у евиденцију Централног регистра хартија од 
вредности.  
Банка ће благовремено писаним путем појединачно известити  акционаре о 
стеченом броју обичних акција Четврте емисије. 

 
6. 

Након уписа обичних акција Четврте емисије у евиденцију Централног регистра 
хартија од вредности, Банка има укупно 322.605 издатих обичних акција  
појединачне номиналне вредности 10.000,00 динара. 

7. Акцијама Банке тргује се на Београдској берзи а.д. Београд. 
8. Банка се захваљује свим постојећим и новим акционарима, купцима обичних акција 

Четврте емисије,  што су исказали поверење Банци куповином акција ове емисије. 
9. Овај Извештај се сматра Извештајем о битном догађају и састављен је у складу са 

чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских 
инструмената ( «Службени гласник РС» број 47/06) 

 
                            
Београд, 26.02.2008.године                       ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ 
 
               др Срђан Цекић, председник 
             
                                                                                  Јелена Мијаиловић Милојевић, члан 
 
    Јасминка Бошњак, члан 
 


