
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)  Управни одбор-чланови Управног одбора: Александар Сурла, Николе Литвиненко и Тим Умбергер 

(без учешћа у састављању мишљења чланова Управног одбора који имају обавезу избегавања сукоба интереса) 

на конференцијској седници дана 24.04.2015. године  

 

Агроиндустријско комерцијалнa банкa АИК БАНКA АД НИШ 

ОБЈАВЉУЈЕ 

МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОНУДОМ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ СУНОКО ДОО НОВИ САД 

 

Мишљење о висини понуђене цене 

Понуђена цена је у складу са одредбама члана 22. 

Закона о преузимању акционарских друштава тј.  

највиша постигнута цена  по којој је Понуђач и лица 

која са њим заједнички делују стекао акције у 

последњих 12 месеци 

Мишљење о намери понуђача у погледу будућег 

пословања Банке 

Управни одбор даје позитивно мишљење о намери 

понуђача у погледу будућег пословања Банке. 

Мишљење о стратешким плановима понуђача у 

односу на циљно друштво и могућим последицама 

реализовања наведених планова на политику 

запошљавања и радно правни статус запослених 

циљног друштва, укључујући и материјалне 

промене у условима запошљавања 

Управни одбoр има позитивно 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. 

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 Понуђача и лица која са њим 

заједнички делују и чланова управе Банке у вези са 

Понудом за преузимање акција  

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 

Не постоје никакви споразуми нити уговори између 

понуђача и лица која са њим заједнички делују и 

чланова Упраног и/или Извршног одбора који се 

односе на исплате накнада и/или друге погодности 

члнанова Управног и/или Извршног одбора због 

превременог разрешења услед преузимања контроле 

над управљањем Банком или које се односе на даље 

обављање тих послова.  

Ако су у понуди за преузимање акција наведени 

нетачни подаци, навести тачну садржину података 

У Понуди за преузимање нису наведени нетачни 

подаци. 

Јасан став Управе да ли подржава или не подржава 

понуду за преузимање 

Управни одбор подржава Понуду за преузимање 

Суноко доо Нови Сад. 

(Мишљење Управног одбора о понуди је јединствено-нема издвојеног мишљења појединих чланова 

Управног одбора (са напоменом из Преамбуле овог мишљења)).  

 

АИК БАНКА АД НИШ, УПРАВНИ ОДБОР: 

                                                                                   Председавајући Управног одбора: 

 

У Београду, дана 24.04.2015. године   __________________________________  

Никола Литвиненко  




