„РАВНИШТЕ“ А.Д., КРУШЕВАЦ
КРУШЕВАЦ, Ул. Балканска бр. 3
МБ: 07144229
Датум: 26.08.2020. године
На основу члана 287., 314., 316. став 1 тачка 2, члана 320. став 1 тачка 1) Закона о
привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон,
5/2015, 44/2018,95/2018 и 91/2019) и члана 17. Статута акционарског друштва
„РАВНИШТЕ“ А.Д., КРУШЕВАЦ, Одбор директора Друштва, на својој седници одржаној
дана 26.08.2020. године донео је следећу
ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА И
СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА ПО ТОМ ОСНОВУ
Друштво је имало 17 сопствених акција пренетих из Привременог регистра хартија од
вредности у Централни регистар хартија од вреднсоти .Друштво је стекло сопствене
акције од својих акционара по основу упућивања јавног позива и понуде за стицање
сопствених акција свим законитим власницима обичних ацкија а на основу Одлуке
скупштине акционара од 24.10.2019. године и Одлуке Одбора директора "РАВНИШТЕ"
А.Д. КРУШЕВАЦ од 29.10.2019.године, и то укупно 5.430 комада сопствених акција. На
основу Одлуке скупштине акционара од 18.06.2020. године о располагању имовином
велике вредности Друштво је стекло 18.004 комада обичних акција. Друштво поседује
укупно 23.451 комад сопствених акција на дан доношења Одлуке о поништењу
сопствених акција и смањењу капитала по том основу.
Одбор директора
„РАВНИШТЕ“ А.Д., КРУШЕВАЦ (у даљем тексту: Акционарско
друштво), на седници одржаној дана 26.08.2020. године доноси Одлуку о поништењу
тако стечених сопствених акција и смањењу основног капитала Друштва по том основу,
и то:
Основни капитал Друштва „РАВНИШТЕ“ А.Д., КРУШЕВАЦ (у даљем тексту: Друштво)
износи 173.397.000,00 динара уписаног и уплаћеног капитала према подацима из
Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту:
Централни регистар). Друштво је издало укупно 57.799 комада обичних акција ознаке
CFI код: ESVUFR и ISIN број: RSRVNKE73646, номиналне вредности 3.000,00 динара
по једној акцији, од којих су сопствене акције Друштва 23.451 комада обичних акција,
односно 40,57336% од укупног броја акација.
Овом Одлуком поништава се 23.451 комада акција које носе ознаку CFI код: ESVUFR и
ISIN број: RSRVNKE73646 односно 40,57336% од укупног броја издатих акција, које су
стечене на основу одлука описаних у ставу 1. ове одлукле и чија је номинална
вредност 3.000,00 динара по акцији.
Након поништења горе наведених акција у валсништву „РАВНИШТЕ“ А.Д., КРУШЕВАЦ
неће остати сопствених акција.
Смањује се основни капитал Друштва поништењем сопствених акција (23.451 комад)
номиналне вредности 3.000,00 динара по акцији, што укупно износи 70.353.000,00
динара.
Овом Одлуком не мењају се права акционара, односно није повређен принцип
равноправности акционара, нити се угрожава солвентност Друштва и права
поверилаца.
Основни капитал Друштва ће на основу ове Одлуке, а по извршеном смањењу
капитала бити подељен на 34.348 комада обичних акција номиналне вредности
3.000,00 динара, што укупно износи 103.044.000,00 динара.

Ова Одлука региструје се у складу са чланом 314. став 3 Закона о привредним
друштвима.
Основни капитал Друштва сматра се смањеним даном регистрације смањења основног
капитала у складу са Законом о регистрацији.
По доношењу решења Агенције за привредне регистре о регистрацији ове Одлуке,
Централном регистру хартија од вредности подноси се захтев за упис промене настале
из смањења основног капитала Друштва.
По извршеном упису промене у Централном регистру хартија од вредности извршиће
се регистрација смањења основног капитала у АПР.
Задужује се директор Друштва да спроведе ову Одлуку и изврши све прописане
поступке и регистрације.
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