
 

Образац МУО 
 

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

46/06, 107/2009 и 99/2011), Извршни одбор друштва Индустрија боја и лакова ЗВЕЗДА-ХЕЛИОС 

акционарско друштво Горњи Милановац ("Друштво") 

 

ОБЈАВЉУЈЕ 
 

МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОНУДОМ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  

од стране  

 

Remho Beteiligungs GmbH (понуђач) 

 

и 

 

HELIOS sestavljeno podjetje za kapitalske  naložbe in razvoj d.d.  

(лице које заједнички делује са понуђачем) 
 

 

Мишљење о висини понуђене цене Сматрамо да је понуђена цена одређена у складу са 

Законом о преузимању. 

Мишљење о намери понуђача у погледу будућег 

пословања циљног друштва 

Извршни одбор сматра да преузимање може утицати 

на позитиван начин у смислу увођења мера у циљу 

развоја пословних активности Друштва. 

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 

Извршни одбор очекује да неће бити значајних 

промена у броју запослених, као и да преузимање 

може утицати на побољшање материјалних услова 

запослених. 

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 

Није било преговора. 

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 

Нема оваквих уговора или споразума. 

Ако су у понуди за преузимање акција наведени 

нетачни подаци, навести тачну садржину података 

Према нашим сазнањима, понуда не садржи нетачне 

податке. 

Јасан став Управе да ли подржава или не подржава 

понуду за преузимање 

Извршни одбор подржава понуду за преузимање 

објављену од стране понуђача. 

 

 

 

 

 

 Горњи Милановац, 08.05.2014. године  ________________________ 

 Место и датум М.П. Председник Извршног одбора 

   Станица Левајац, генерални директор 
 


