
Одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта 

 

 

На основу одредбе из члана 70. ст. 2. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС”, бр. 

31/2011), Правилника о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате 

несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта, односно МТП 
(„Сл. гласник РС”, бр. 10/2012 и 50/2012), Скупштина „_______________” ад ________ (у даљем 

тексту: Друштво), на ванредној седници Скупштине, дана __________ године, доноси следећу 

 

О д л у к у  

о повлачењу акција са регулисаног тржишта 

 

Члан 1.  

Повлаче се и искључују са регулисаног тржишта – Београдске берзе ад Београд, обичне акције 

на име, у укупном броју од ____ комада, номиналне вредности ____ динара, са ЦФИ кодом 
_____ и ИСИН бројем ______, „_______________” ад _________, ____________ улица бр. ___, 

МБ: _____________, ПИБ: __________. 

 

Члан 2.  

Констатује се да су испуњени сви услови из члана 70. ст. 2. тач. 2) Закона о тржишту капитала, 

имајући у виду да су све акције преосталих акционара Издаваоца откупљене у поступку 

принудног откупа акција од стране већинског акционара, који је предметним поступком постао 

једини акционар са 100% учешћа у капиталу „___________________” ад _______________. 

 

Члан 3.  

Констатује се да је на Скупштини акционара Друштва присутан једини акционар друштва са 

100% учешћа, а према јединственој евиденцији акционара прибављеној од Централног регистра 

на дан акционара _______. године. 

 

Члан 4.  

Констатује се да је Одлука донета са 100% гласова акционара, те сходно одредби из члана 123. 

ст. 3. Закона о тржишту капитала Друштво даје неопозиву изјаву да нема несагласних 
акционара који су гласали против ове одлуке, као и да не постоје акционари који нису 

учествовали у раду Скупштине. 

 

Члан 5.  

Ова одлука ће се регистровати у Регистру привредних субјеката у складу са Законом о 
регистрацији, након чега ће Друштво обавестити регулисано тржиште које су његове акције 

укључене у трговање и поднети захтев за брисање из регистра јавних друштава Комисији за 

хартије од вредности. 



 

Члан 6.  

Ова одлука ступа на снагу давањем писане изјаве председника Надзорног одбора Друштва да 

нема несагласних акционара који су гласали против ове одлуке, као и да не постоје акционари 
који нису учествовали у раду Скупштине. 

 

 

 

Председник ванредне скупштине акционара 

________________________________________ 


