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На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала Фабрика котрљајућих лежајева и 
кардана ФКЛ а.д. Темерин извештава јавност о битном догађају, тако што објављује  
 

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 
 

о одржаној редовној седници Скупштине акционара 
ФКЛ а.д. Темерин 

 

 

ФКЛ а.д. Темерин обавештава јавност да је дана 21.06.2013. године одржана 
редовна седница Скупштине акционара ФКЛ а.д. Темерин, те да су на истој донете 
следеће одлуке, односно усвојена следећа акта и то: 
 

1. Доношење одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја и  
    консолидованог финансијског извештаја ФКЛ а.д. Темерин за 2012.  
    годину.  
2. Доношење одлуке о усвајању извештаја о ревизији годишњег     
    финансијског извештаја ФКЛ а.д. Темерин за 2012. годину овлашћеног  
    ревизора Предузећа за ревизију “ЦОНФИДА-ФИНОДИТ” д.о.о. Београд. 
3. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2013. годину. 
4. Доношење одлуке о повећању основног капитала по основу обавезе    
    инвестирања за четвртих дванаест месеци од дана испуњења    
    издавањем  обичних акција 6-е емисије серије “Ф”. 
5. Доношење одлуке о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код АИК БАНКЕ а.д.  
    Ниш по основу Уговора о издавању банкарске гаранције за обезбеђење  
    репрограма кредита код Фонда за развој Републике Србије. 
6. Доношење одлуке о задужењу код АИК БАНКЕ а.д. Ниш по основу  
    Уговора о издавању банкарске гарације за обезбеђење извршења  
    обавеза према Пореској управи Републике Србије. 
7. Доношење одлуке о задужењу код АИК БАНКЕ а.д. Ниш и закључење  
    уговора о банкарској гаранцији ради обезбеђења известиционих  
    средстава одобрених од Министарства регионалног развоја РС који се    
    реализује преко СИЕПЕ. 
8. Доношење одлуке о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код АИК БАНКЕ а.д.  
    Ниш и закључење уговора о банкарској гаранцији ради обезбеђења     
    наплате царина. 
9. Доношење одлуке о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код АИК БАНКЕ а.д.  
    Ниш и закључење уговора о банкарској гаранцији ради обезбеђења  
    наплате царина. 
10. Доношење одлуке о задужењу ФКЛ а.д. Темерин код КОМЕРЦИЈАЛНЕ      
      БАНКЕ а.д. Београд и закључење уговора о девизној банкарској    
      гаранцији ради плаћања робе добављачу Рохрwерк Маxхутте Германy. 
 

 



 

11. Доношење одлуке о одобравању одлуке Одбора директора бр. 9270 од  
      12.10.2012. године о задужењу ФКЛ а.д. по основу дозвољеног   
      прекорачења на динарском текућем рачуну код АИК БАНКЕ а.д. Ниш  
      ради обезбеђења обртних срестава.  
12. Доношење одлуке о одобравању одлуке Одбора директора бр. 960 од   
      06.02.2013. године о краткорочном динарском кредиту код АИК БАНКЕ 
      а.д. Ниш ради занављања кредита код АОФИ. 
13. Доношење одлуке о дугорочном кредитном задужењу код АИК БАНКЕ а.д.  
      Ниш и закључењу уговора о дугорочном кредиту у износу од 1.630.000,00  
      ЕУР.     
 
 
 
        ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН 
        ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 
        Драган Родић, дипл.инг. 


