
На основу члана 307. Закона о привредним друштвима и члана _____ Статута 

_______________ (пословно име привредног друштва), на предлог Надзорног одбора од 

__________ године Скупштина акционара _______________ (пословно име привредног 

друштва) на седници одржаној дана __________ године донела је 

 

 

Одлуку о повећању основног капитала из нето имовине друштва 

(из нераспоређене добити) 

 

1. Акционарско друштво _______________ (даље: друштво) издаје нове акције ради 

повећања основног капитала из нето имовине друштва, односно из нераспоређене 

добити. 

 

2. Постојећи основни капитал друштва чини _____ комада обичних акција номиналне 

вредности __________ по акцији. 

 

3. Укупан износ повећања основног капитала из нераспоређене добити износи 

__________, номинална вредност једне акције износи __________, а издаје се укупно 

_____ комада акција. 

 

4. Емисија акција је затвореног типа, без обавезе објављивања проспекта за издавање 

акција. 

 

5. Право на стицање акција по овој емисији имају акционари друштва који су на дан 

доношења ове одлуке као акционари друштва уписани у Централном регистру, депоу и 

клирингу хартија од вредности (даље: Централни регистар). Висина права на акције ове 

емисије сразмерна је броју акција које пре ове емисије поседује сваки акционар на дан 

доношења ове одлуке. 

 

6. Акције су обичне и гласе на име. Акције носе ознаке (CFI код и ISIN број) које ће 

накнадно доделити Централни регистар. 

 

7. Свака акција ове емисије даје акционару иста права у складу са законом, оснивачким 

актом и Статутом, а нарочито: 

– право учешћа у раду Скупштине и право гласа, 

– право на учешће у расподели добити, 

– право на део ликвидационе и стечајне масе, 

– право прече куповине акција из нове емисије и 

– право слободног располагања акцијама. 

 

8. Акције из ове емисије дају право на дивиденду за целу пословну ______ годину, као 

годину у којој је донета ова одлука о повећању капитала. 

 



9. Регистрација и објављивање ове одлуке извршиће се у складу са одредбама Закона о 

привредним друштвима и закона о регистрацији у року од шест месеци од дана 

доношења. 

 

10. Задужује се Управни одбор друштва да, у циљу спровођења ове одлуке, припреми 

Одлуку о издавању акција без јавне понуде ради претварања нераспоређеног добитка у 

основни капитал, и спроведе остале радње у складу са одредбама Закона о тржишту 

капитала. 

 

11. Након уписа акција у Централни регистар њиховим власницима ће се дати извод из 

Централног регистра. 

 

12. За све што није предвиђено овом одлуком непосредно ће се примењивати важећи 

законски прописи из ове области. 

 

13. Ова одлука се објављује на огласној табли друштва. 

 

  

Датум Председник Скупштине друштва 

__________________________ ____________________________ 

  


