
Образац ИПП

На основу члана 32. Закона о преузимању акционарских друштава ("Службени гласник РС", бр.
46/2006, 107/2009, 99/2011 и 108/2016) и члана 18. Правилника о садржини и форми понуде за преузимање
акција ("Службени гласник РС", бр. 7/2017)

КОМАК-ПАН ДОО ПАНЧЕВО
ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПРЕУЗИМАЊУ АКЦИЈА
ЦИЉНО ДРУШТВO: СУНЦЕ А.Д. СОМБОР, Стапарски пут бб, МБ: 08067899
ПОНУЂАЧ: КОМАК-ПАН ДОО ПАНЧЕВО, Жарка Зрењанина 76, МБ: 21322733
Решење Комисије о одобрењу објављивања понуде за преузимање
акција

број решења 4/0-32-4166/24-17
датум решења 23.02.2018.

Укупан број издатих обичних акција акционарског друштва 143.149
CFI ESVUFR
ISIN RSSNCEE11266
Понуда за преузимање се односи на:

број акција 112.668
проценат акција 78,71%
минималан број акција као услов за успешну понуду (ако је
понуда условна) /

понуђена цена у динарима по акцији

3.712,02 динара (једну акцију циљног
друштва понуђач плаћа са две обичне
акције са правом гласа издаваоца
Комерцијална банка - ISIN:
RSKOBBE16946 чија је просечна
пондерисана цена по акцији 1.856,01 РСД)

Коначна промена услова понуде за преузимање
Решење Комисије о одобрењу променe услова понуде за
преузимање
број решења 4/0-32-4166/30-17
датум решења 16.03.2018.

понуђена цена у динарима по акцији

3.717,02 динара (једну акцију циљног
друштва понуђач плаћа са две обичне
акције са правом гласа издаваоца
Комерцијална банка - ISIN:
RSKOBBE16946 чија је просечна
пондерисана цена по акцији 1.856,01 РСД
и 5,00 динара у готовом новцу)

Понуда је успешна / неуспешна Успешна

Подаци о успешно реализованој понуди
датум отварања понуде 27.02.2018.
датум затварања понуде 26.03.2018.

Преузете акције:
број акција 68.928 акција
проценат акција 48,15%

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

број акција 30.481 акцију
проценат акција 21,29%

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

број акција 99.409 акција
проценат акција 69,44%
број гласова по основу акција које поседују 99.409 гласова
проценат гласова по основу акција које поседују 69,44%

КОМАК-ПАН ДОО ПАНЧЕВО




