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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 друштва1 

 
                    Акционарско друштво  АНГРОПРОМЕТ-ПРЕХРАНА, Пожаревац 

 
ОБЈАВЉУЈЕ 

 
МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОНУДОМ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  

понуђача Радише Живановић, ЈМБГ 2401958763214 из Шапине, Мало Црниће,  
и лица са којима заједнички делује 

у поступку понуде за преузимање акција,   
 
Мишљење о висини понуђене цене Понуђена цена је коректна 
Мишљење о намери понуђача у погледу будућег 
пословања циљног друштва 

Одбор директора подржава планове понуђача о 
будућем пословању, делатности и месту њеног 
обављања 

Мишљење о стратешким 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 

Понуђач ће наставити да развија делатност друштва 
уз повећање броја запослених, побољшање услова 
рада и повећање зарада 

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 

 
 
Није било уговора нити споразума 

Ако су у понуди за преузимање акција наведени нетачни 
подаци, навести тачну садржину података Нема нетачних података 
Јасан став Управе да ли подржава или не подржава 
понуду за преузимање 

Одбор директора у потпуности подржава понуду за 
преузимање. 

Нема издвојених мишљења чланова Одбора директора. 
                                        Име, презиме и потпис 
                                                                                                                             сваког члана Одбора директора 

Пожаревац , 03.10.2014. godine   
  М.П. ______________________ 
   Ненад Лилић 
 
                                                                                                                          _______________________ 
                                                                                                                                          Драгана Стокић 
 
                                                                                                                               _____________________ 
                                                                                                                                       Слободан Николић 

                                                 
 


