
   

 

На основу члана 222. Став 4. Тачка 3. Закона о привредним друштвима, члана 42. Одлуке о 

организовању „Пластика“ а.д. Нова Варош ради усклађивања са Законом о привредним друштвима, 

Управни одбор „Пластика“а.д. Нова Варош на седници одржаној 31.08.2011. године донео је следећу 

  

О  Д  Л  У  К  У 

 
О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА  

НА ОРГАНИЗОВАНОМ ТРЖИШТУ 

 

1. „Пластика“ а.д. Нова Варош (у даљем тексту: Издавалац) која има издатих  35.279 обичних 

акција са правом гласа које носе ознаку CFI код  ESVUFR, ISIN број RSPLASE0522, извршиће откуп 

односно стицање сопствених акција у висини до  9,95 %  што укупно износи до  3.510  акција. 

2. „Пластика“ а.д. Нова Варош ће стицати сопствене акције на организованом тржишту – 

Београдској берзи у циљу спречавања поремећаја на тржишту хартија од вредности и спречавања веће и 

непосредне штете за друштво. 

3. Цене по којима ће Издавалац стицати сопствене акције одредиће Директор друштва, а на 

основу јавних информација о оствареном трговању акцијама Издаваоца „Пластика“ а.д. Нова Варош на 

Београдској берзи и у складу са финансијским могућностима друштва. 

4. Издавалац ће стицати акције до отклањања разлога из члана 2.ове Одлуке, односно до прага 

стицања из члана 1. ове Одлуке.  

5. „Пластика“ а.д. Нова Варош ће све сопствене акције, стечене у складу са овом одлуком 

отуђити најкасније у року од годину дана од дана стицања у складу са Законом. 

6. Извештај о стицању сопствених акција Управни одбор је дужан да поднесе Скупштини 

акционара на првој наредној седници. 

7. Ова Одлука објављује се као битан догађај, ступа на снагу даном доношења а примењиваће се 

од дана објављивања на сајту Београдске берзе. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Управни одбор „Пластика“ а.д. Нова Варош оценио је да је дошло до застоја у трговању акцијама 

Издаваоца из неекономских узрока и разлога који нису у вези са пословањем „Пластика“а.д. Нова Варош. 

Управни одбор полази од уверења да је нестабилност цена акција на финансијском тржишту и 

застој у трговању специфичног и привременог карактера те стога ради заштите интереса акционара 

„Пластика“ а.д. Нова Варош, обезбеђења реализације дугорочних планова развоја Друштва и спречавања 

наступа непосредне и веће штете по Друштво, доноси одлуку о стицању сопствених акција на организо-

ваном тржишту. 

Од извршене приватизације 2004.године „Пластика“ а.д. Нова Варош бележи повећање укупног 

прихода у финансијским показатељима за преко 20 % годишње, као и повећање физичког обима 

производње од преко 20 %. 

Повећање физичког обима производње прати и повећања осталих економских показатеља у 

пословању. Све то указује да одсуство промета акција на тржишту није економске природе нити 

тренутне економске стабилности Друштва. 

Разлози се могу тражити пре свега из нестабилног стања у Републици Србији, пре свега 

економског, које доводи до уздржаности потенцијалних инвеститора.  

Циљ доношења ове одлуке је да иницира трговање акцијама „Пластика“ а.д. Нова Варош и повећа 

њихову ликвидност, а самим тим осигура успешније пословање у наредном периоду као и привлачење 

инвенститора. 

У случају да се појави инвенститор који ће улагати у друштво предузеће ће обуставити даљи 

откуп сопствених  акција. 
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