
                                                                          
 
 
 
 
 
 
               ГПДИШОИ ДПКУМЕНТ П ПБЈАВЉЕНИМ ИНФПРМАЦИЈАМА 
 
 
У складу са чланпм 23. Закпна п тржишту капитала („Службени гласник РС“ 
бр.31/2011) и Правилникпм Кпмисије за хартије пд вреднпсти п фпрми, 
минималнпм садржају инфпрмација кпје треба укључити у прпспект и 
пснпвни прпспект и пглашаваоу у вези са прпспектпм („Службени гласник 
РС“ БР. 89/2011), Кпнцерн „Фаракпм МБ“ Шабац – Рудници и тппипница АД 
„Зајача“ Лпзница пбјављује Гпдишои дпкумент п пбјављеним 
инфпрмацијама за 2012. гпдину. 
 
 
Ред.  
брпј 

Датум 
Пбјаве 

Пбјављена инфпрмација Местп пбјаве  
Инфпрмације 

Интернет 
страница 

1. 28.06.2012. Гпдишои дпкумент п 
пбјављеним инфпрмацијама 
 

Бепградска берза 
Кпмисија за 
хартије пд 
вреднпсти 
Интернет 
страница 
друштва 

www.belex.rs 
 
 
 
www.farmako
mmb.co.rs 

2. 02.07.2012. Извештај п битнпм дпгађају  
Извештај п пдржане 
Скупштине акципнара 

Бепградска берза 
Кпмисија за 
хартије пд 
вреднпсти 

www.belex.rs. 

3. 27.07.2012 Извештај п битнпм дпгађају 
Ппзив за ванредну Скупштину 
акципнара  

Бепградска берза 
Кпмисија за 
хартије пд 
вреднпсти 
Интернет 
страница 
друштва 

www.belex.rs 
 
 
 
www.farmako
mmb.co.rs 

4. 30.08.2012 Извештај п битнпм дпгађају Бепградска берза www.belex.rs. 

http://www.belex.rs/
http://www.belex.rs/


Извештај са пдржане 
Скупштине акципнара 

Кпмисија за 
хартије пд 
вреднпсти 

5. 20.05.2013 Гпдишои финансијски 
извештај за 2012. гпдину и 
наппмена уз финансијски 
извештај за 2012. гпд. 

Бепградска берза  
Кпмисија за 
хартије пд 
вреднпсти 
Интернет 
страница 
друштва 

www.belex.rs 
 
 
 
www.farmako
mmb.co.rs 

6. 20.05.2013 Гпдишои извештај п 
ппслпваоу за 2012.  гпд  

Бепградска берза 
Кпмисија за 
хартије пд 
вреднпсти  
Интернет 
страница 
друштва 

www.belex.rs 
 
 
 
www.farmako
mmb.co.rs 

7. 27.05.2013 Извештај п битнпм дпгађају 
Ппзив за Скупштину 
акципнара 

Бепградска берза 
Кпмисија за 
хартије пд 
вреднпсти  
Интернет 
страница 
друштва 

www.belex.rs 
 
 
 
www.farmako
mmb.co.rs 

8. 02.07.2013 Извештај п битнпм дпгађају 
Извештај п пдржанпј 
Скупштини акципнара 

- Пдлука п усвајаоу 
финансијскпг 
извештаја за 2012. гпд. 

- Пдлука п утврђиваоу 
дпбити за 2012. гпд. 

Бепградска берза 
Кпмисија за 
хартије пд 
вреднпсти  
Интернет 
страница 
друштва 

www.belex.rs 
 
 
 
www.farmako
mmb.co.rs 

     

     

 
 
 
Гпдишои дпкумент п пбјављеним инфпрмацијама дпступан је на интернет 
страници издавапца Кпнцерн „Фармакпм МБ“ Шабац – Рудници и тппипница 
АД „Зајача“ Лпзница (www.farmakommb.co.rs), интернет страници 
кпрппративнпг агента БДД Синтеза Инвест Грпуп а.д.Нпви Бепград 
(www.sinteza.net) и интернет страници Бепградске берзе (www.belex.rs). 

http://www.belex.rs/
http://www.belex.rs/
http://www.belex.rs/
http://www.belex.rs/
http://www.farmakommb.co.rs/
http://www.sinteza.net/
http://www.belex.rs/


 
 
 
НАППМЕНА: Ппједине инфпрмације на кпје упућују Гпдишои дпкумент п 
пбјављеним инфпрмацијама мпгу бити застареле. 
 
                                                                                                      
                                                                               Кпнцерн „Фармакпм МБ “ Шабац 
                                                                Рудници и тппипница АД „Зајача“ Лпзница 
                                                                                 ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТПР  
                                                                         Јасмина Милутинпвић, дипл.гепг.  


