
 
Образац ИПП 

 

На основу члана 32. 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 ("Службени гласник 
РС", бр. 10/2012) 

  СУНОКО ДОО НОВИ САД         

ОБЈАВЉУЈЕ 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПРЕУЗИМАЊУ АКЦИЈА 
 

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВO: АИК БАНКА А.Д. НИШ 
  ПОНУЂАЧ: СУНОКО ДОО НОВИ САД 
  Решење Комисије о одобрењу објављивања понуде за преузимање акција   

  број решења 4/0-32-722/5-15 
  датум решења 20.04.2015. 
  датум пријема решења  21.04.2015. 
  Укупан број издатих обичних акција акционарског друштва са правом гласа  9.045.756 
  CFI  ESVUFR 
  ISIN  RSAIKBE79302 
 Укупан број издатих приоритетних акција акционарског друштва без права гласа  1.314.595 
 CFI EPNXQR 
 ISIN RSAIKBE36633 
  Понуда за преузимање се односи на:   
  број обичних акција са правом гласа – ISIN: RSAIKBE79302 2.610.495 
  проценат акција 28,86% 
  минималан број акција као услов за успешну понуду (ако је понуда условна)  - 
 понуђена цена у динарима по акцији  1.800,00 динара  
 број приоритетних акција без права гласа - ISIN: RSAIKBE36633 732.116 
 проценат акција 55,69% 
 минималан број акција као услов за успешну понуду (ако је понуда условна) - 
  понуђена цена у динарима по акцији 954,00 динара 
  Коначна промена услова понуде за преузимање   
  Решење Комисије о одобрењу променe услова понуде за преузимање   - 
  број решења  - 
  датум решења  - 
  понуђена цена у динарима по акцији  - 
 Понуда је успешна /  неуспешна Успешна 
  Подаци о успешно реализованој понуди   
  датум отварања понуде 22.04.2015. 
  датум затварања понуде 12.05.2015. 
 Преузете акције:  
 број обичних акција са правом гласа – ISIN: RSAIKBE79302 613.693 
 проценат акција 6,78% 
 број приоритетних акција без права гласа - ISIN: RSAIKBE36633 357.262 
  проценат акција 27,18% 

  Акције које поседује понуђач и лица која с њим заједнички делују пре одобрене 
понуде 

  

  број обичних акција са правом гласа – ISIN: RSAIKBE79302 6.435.261 
 проценат акција 71,14% 
 број приоритетних акција без права гласа - ISIN: RSAIKBE36633 582.479 
 проценат акција 44,31% 

  Понуђачи и лица која с њим заједнички делују након окончања понуде поседују 
укупно 

 

  број обичних акција са правом гласа – ISIN: RSAIKBE79302 7.048.954 акције 
  проценат акција 77,93% 
 број гласова по основу акција које поседују 7.048.954 гласова 
 проценат гласова по основу акција које поседују 77,93% 
 број приоритетних акција без права гласа - ISIN: RSAIKBE36633 939.741 акција 
 проценат акција 71,49% 
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