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

46/06, 107/2009 и 99/2011) и члана 24. Правилника о садржини и форми понуде за преузимање акција 

("Службени гласник РС", бр. 10/2012)  Управa друштва
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Мишљење о висини понуђене цене Mišljenja smo da je ponuđena cena adekvatna. 

Мишљење о намери понуђача у погледу будућег пословања 

циљног друштва 

Slažemo se sa namerom ponuđača u pogledu budućeg poslovanja 

ciljnog društva.  

Мишљење о статешким плановима понуђача у односу на циљно 

друштво и могућим последицама реализовања наведених 

планова на политику запошљавања и радноправни статус 

запослених циљног друштва, укључујући и материјалне промене 

у условима запошљавања 

Slažemo se sa strateškim planovima ponuđača koji su navedeni u 

ponudi za preuzimanje kao i sa navedenim mogućim posledicama 

realizovanja navedenih planova na politiku zapošljavanja, 

ravnopravni status zaposlenih ciljnog društva uključujući i 

materijalne promene u uslovima zapošljavanja. 

Навести да ли је било преговора понуђача и лица са којима 

понуђач делује заједнички и чланова Управе у вези са понудом 

за преузимање акција и исход тих преговора 

Nije bilo pregovora ponuđača i članova Uprave u vezi sa ponudom 

ze preuzimanje akcija. 

Подаци о евентуалним уговорима или споразумима понуђача и 

лица са којима понуђач делује заједнички и чланова Управе, 

који се односе на исплате накнада и/или друге погодности 

чланова Управе због превременог разрешења услед преузимања 

контроле над управљањем друштвом или које се односе на даље 

обављање послова тих чланова 

Ne postoje ugovori ili sporazumi između ponuđača i Uprave, koji bi 

se odnosili na isplate naknada odnosno drugih pogodnosti članova 

Uprave zbog prevremenog razrešenja. Ponuđač je i pre Ponude za 

preuzimanje imao kontrolu nad upravljanjem Ciljnim društvom. 

Ако су у понуди за преузимање акција наведени нетачни подаци, 

навести тачну садржину података 

Prema našim saznanjima svi navedeni podaci u ponudi za 

preuzimanje su tačni. 

Јасан став Управе да ли подржава или не подржава понуду за 

преузимање 

Uprava društva podržava ponudu za preuzimanje 

 

 

Навести издвојено мишљење појединог члана Управе са образложењем
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