
 

Образац МУО 
 

На основу члана 40. Закона о презимању акционарских друштава ("Службени гласник РС", бр. 

46/06) и члана 23. Правилника о садржини и форми понуде за преузимање ("Службени гласник РС", 

бр. 53/06) Управни одбор АГРОБАЧКА а.д БАЧКА ТОПОЛА 
     

ОБЈАВЉУЈЕ 

 

МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОНУДОМ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  

 

БАЧКА д.о. ЧОНОПЉА 
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Подаци о евентуалним преговорима понуђача (и 

лица која са њим заједнички делују) и чланова 

управног одобора у вези понуде за преузимање 

акција и навести исход тих преговора 

Није било преговора између понуђача и лица која са њим 

заједно делују и чланова Управног одбора у вези са 

преузимањем. 

Подаци о евентуалним уговорима или 

споразумима понуђача (и лица која са њим 

заједнички делују) и чланова управног одобора, 

који се односе на исплате накнада и/или друге 

погодности чланова управног одбора због 

превременог разрешења услед преузимања 

контроле над управљањем друштвом или који 

се односе на даље обављање послова тих 

чланова 

Не постоје уговори или споразуми између понуђача и 

чланова Управног одбора који се односе на исплате 

накнада  и/или друге погодности чланова Управног одбора 

због превременог разрешења услед преузимања контроле 

над управљањем Друштвом, или које се оносе на даље 

обављање послова тих чланова. 

Ако су у понуди за преузимање акција 

наведени нетачни подаци, навести тачну 

садржину података 

Подаци наведени у скраћеном текст понуде о преузимању 

су нетачни:  

- скраћени текст о преузимању који је објављен  03.03.2011. 

у дневном листу “Ало” садржи нетачне податке под тачком 

3 и то укупан број акција и ИСИН број треба да гласе. 

Укупан број акција 80799, а ИСИН број РСАГБЦЕ49975. 

- у обавештењу преко Централног регистра ХОВ који је 

упућено свим члановима Централног регистра ХОВ-а 

у скраћеном тексту понуде о преузимању у тачки 3 

наведен је погрешан број акција, тачан број акција са 

правом гласа  80799. 

- на сајту Централног регистра иста грешка као у 

предходном ставу. 

Мишљење о плановима понуђача о будућем 

пословању, делатности циљног друштва и 

места њеног  обављања 

Управни одбор није сагласан са плановима Понуђача о 

будућем пословању и његовом унапређењу. С тим поводом 

сматра да  Понуђач није референтан за унапређење 

пословања циљног  Друштва.  

Мишљење о понуђеној цени акција 

Понуђена цена је далеко испод реалне цене и неодражава 

позитивне резултате пословања и укупног капитала 

циљног друштва.  

Мишљење о могућим последицама намере 

понуђача у вези запослених и управе, 

укључујући и материјалне промене у 

условима запошљавања 

Управни одбор сматра да постоје разлози за неприхватање 

намере Понуђача у вези запослених и управе, укључујући и 

материјалне промене у условима запошљавања који су 

наведени у понуди за преузимање.  

СТАВ УПРАВНОГ ОДБОРА ДА ЛИ ПОДРЖАВА ИЛИ 

НЕ ПОНУДУ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  

УПРАВНИ ОДБОР НЕ ПОДРЖАВА, ОДНОСНО ОВУ 

ПОНУДУ СМАТРА НЕПРИЈАТЕЉСКОМ ЗА ЦИЉНО 

ДРУШТВО. 

 



 

 

Навести издвојено мишљење појединог члана Управног одбора са образложењем
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Еделењи Иштван  

Председник Управног одбора Агробачка а.д.          Председник_____________________________ 

Бачка Топола 

 

Величковић Александар  

члан  Управног одбора Агробачка а.д.                     Члан __________________________________ 

Бачка Топола 

 

 

Ђерковић Зоран пр.др. 

члан  Управног одбора Агробачка а.д.                     Члан __________________________________ 

Бачка Топола 

 

 

Бошковић Радослав  

члан  Управног одбора Агробачка а.д.                     Члан __________________________________ 

Бачка Топола 

 

 

Шилобад Стево  

члан  Управног одбора Агробачка а.д.                     Члан __________________________________ 

Бачка Топола 

 

 

 

 

 Бачка Топола, 04.03.2011.   

 Место и датум М.П. Име, презиме и потпис 

   члана Управног одобора  

 

 

                                                 
 

Непостоје издвојена мишљења појединих чланова Управног одбора. 

 


