
ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА АКЦИОНАРСКОГ
ДРУШТВА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КОРПОРАЦИЈЕ БЕОГРАД А.Д. 

У  складу  са  чл.23.  Закона  о  тржишту  капитала  (објављен  у  „Сл.гласнику  РС“
бр.31/2011), Правилником комисије за хартије од вредности о форми, минималномм садржају
информација које треба укључити у проспект и основни проспект о оглашавању у вези са
проспектом (објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.89/2011) и Упутством о начину на који јавна
друштва  и  поједина  лица  повезана  са  њима  достављају  информације  Комисији,
Пољопривредна  корпорација  Београд,  МБ  07042230,  објављује  Годишњи  документ  о
објављеним информацијама у току 2015.године:

Редни
број

Датум
објаве

Објављена информација Место објаве
информације

Интернет
странице

1. 04.02.2015
.

Позив за XIX Ванредну седницу 
Скупштине, заказану за 25.02.2015.

Дневни лист
„Политика“

www.pkb.rs

2. 27.04.2015
.

Финансијски извештај за 2014. годину:
- Биланс стања
- Биланс успеха
- Извештај о токовима готовине
- Извештај о променама на капиталу
- Напомене уз финансијски извештај
- Извештај ревизије
- Извештај о пословању друштва
- Изјава лица одговорних за састављање
   извештаја
- Изјава да Финансијски извештај још увек
   није разматран

www.pkb.rs

3. 30.04.2015
.

Консолидовани финансијски извештај за 
2014. годину:
- Биланс стања
- Биланс успеха
- Извештај о токовима готовине
- Извештај о променама на капиталу
- Напомене уз финансијски извештај
- Извештај ревизије
- Извештај о пословању друштва

www.pkb.rs

4. 27.05.2015
.

Позив за XX Редовну седницу Скупштине, 
заказану за 25.06.2015. 

Дневни лист
„Политика“

www.pkb.rs

5. 07.09.2015
.

Позив за XXI Ванредну седницу 
Скупштине, заказану за 28.09.2015.

Дневни лист
„Политика“

www.pkb.rs

6. 03.10.2015
.

Позив за XXI Ванредну – поновљену 
седницу Скупштине, заказану за 28.10.2015.

Дневни лист
„Политика“

www.pkb.rs



7. 15.10.2015
.

Позив за XXII Ванредну седницу 
Скупштине, заказану за 09.11.2015. године; 
(није одржана)

Дневни лист
„Политика“

www.pkb.rs

8. 13.11.2015. Позив за XXII Ванредну – поновљену 
седницу Скупштине заказану за 
27.11.2015.године; (није одржана)

Дневни лист
„Политика“

www.pkb.rs

9. 18.11.2015. Позив за XXIII Ванредну седницу 
Скупштине, заказану за 10.12.2015. године; 
(није одржана)

Дневни лист
„Политика“

www.pkb.rs

10. 17.12.2015
.

Позив за XXIII Ванредну – поновљену 
седницу Скупштине, заказану за 28.12.2015.

Дневни лист
„Политика“

www.pkb.rs

11. 23.12.2015
.

Позив за XXIII Ванредну – поновљену 
седницу Скупштине, заказану за 28.12.2015.
године, допуна дневног реда

Дневни лист
„Политика“

www.pkb.rs

Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници 
Београдске берзе (www.belex.com).

Напомена: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним 
информацијама могу бити застареле.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
ПКБ КОРПОРАЦИЈЕ А.Д. БЕОГРАД

                                                                              
(Драгиша Петровић)

http://www.belex.com/



