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На основу члана 311. Закона о привредним друштвима, члана 67. Правила пословања Београдске Берзе а.д. Београд и 

Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији,  

МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ АД Београд, објављује:  

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 

ИЗ НЕТО ИМОВИНЕ ДРУШТВА И ЗАМЕНИ ПОСТОЈЕЋИХ АКЦИЈА 

УСЛЕД ПРОМЕНЕ НОМИНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

На редовној скупштини акционара друштва МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ АД Београд (у даљем тексту: Друштво) 

одржаној дана 02.06.2017. године усвојена је Одлука о повећању основног капитала из нето имовине Друштва и 

замени постојећих акција услед промене номиналне вредности.  

 

Основни капитал Друштва на дан 31.12.2016. године износи 86.637.150,00 динара, и састоји се од 50.665 комада 

обичних акција номиналне вредности 1.710,00 динара.  

 

У складу са Одлуком о повећању основног капитала, основни капитал Друштва се повећава из средстава 

нераспоређене добити по годишњем финансијском извештају за 2016. године у износу од 62.317.950,00 динара 

  

Основни капитал Друштва се повећава повећањем номиналне вредности акција која након повећања износи 2.940,00 

динара, док се број емитованих акција не мења.  

 

Основни капитал Друштва ће након регистрације повећања основног капитала износити 148.955.100,00 динара, и 

састојаће се од 50.665 комада обичних акција номиналне вредности 2.940,00 динара.  

 

Одлука о повећању основног капитала је регистрована у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о 

регистрацији дана 16.06.2017. године, а дана 23.06.2017. године поднет је захтев Централном регистру за хартије од 

вредности за упис емисије по основу повећања основног капитала Друштва из нето имовине друштва повећањем 

номиналне вредности акција и упис акција са промењеном номиналном вредношћу на рачуне законитих ималаца. 

 

По спроведеном упису акција у Централном регистру Друштво ће спровести и регистрацију повећања капитала у 

Агенцији за привредне регистре. 

  

 

У Београду, 26.06.2017. године  
 

                                                                                             Генерални директор 

  

                                                                           _______________________________  

                                                                                            Слободан Лалић 
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