РАВНИШТЕ АД КРУШЕВАЦ
ОДБОР ДИРЕКТОРА
Број: 01
11.08.2021. год.

На основу члана 49. тачка 9. Статута Акционарског друштва „Равниште“ АД Крушевац,
Балканска 3, Одбор директора утврђује следећи:
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
На основу члана 515. став 1. Закона о привредним друштвима ( „Сл. гласник РС“ број 36/2011,
99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), Статута РАВНИШТЕ АД
КРУШЕВАЦ и предлога већинског акционара – откупиоца, на ванредној седници Скупштине
акционара одржаној дана 13.09.2021. године, донета је следећа
ОД Л У К А
О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ АКЦИЈА
Члан 1.
На предлог акционара – откупиоца РЕАЛТОР Д.О.О. КРУШЕВАЦ, МБ: 20506156, ПИБ:
105982249 ул. Видовданска бр. 99, Крушевац (даље: Откупилац), која поседује 31.051 комада
обичних акција односно 90,40119% основног капитала друштва и 90,40119% гласова свих
акционара који поседују обичне акције издаваоца РАВНИШТЕ АД КРУШЕВАЦ. Скупштина
доноси одлуку о принудном откупу свих преосталих акција РАВНИШТЕ АД КРУШЕВАЦ,
сагласно члану 515. Закона о привредним друштвима - у даљем тексту: Закон.
Члан 2.
Друштво је издало укупно 34.348 комада обичних акција.
Овом одлуком спроводи се принудни откуп преосталих 3.297 комада обичних акција са
ознаком ЦФИ код: ESVUFR, ИСИН број RSRVNKE73646 које представљају 9,59881% од
укупног броја издатих акција издаваоца РАВНИШТЕ АД КРУШЕВАЦ уз исплату цене од
1.559,12 динара по једној акцији.
Члан 3.
Цена из члана 2. ове одлуке, од 1.559,12 динара по једној акцији, утврђена је као највиша
цена одређена у складу са чланом 475. и чланом 516. Закона о привредним друштвима.
Члан 4.
Укупан нето износ за плаћање цене за акције које су предмет принудног откупа је
5.140.418,64 динара.
Члан 5.
Овлашћује се Одбор директора РАВНИШТЕ АД КРУШЕВАЦ да може
• Поднети све потребне одлуке, потписати документа и предузети све радње ради
спровођења поступка принудног откупа у складу са овом одлуком;
• Изврши измене и допуне ове Одлуке у складу са налозима Централног регистра, депоа и
клиринга хартија од вредности и у другим институцијама када су измене и допуне потребне
ради успешног окончања поступка принудног откупа акција.

Члан 6.
РАВНИШТЕ АД КРУШЕВАЦ ће у року предвиђеном Законом о привредним друштвима чл. 516
став 5, обавестити Централни регистар о утврђеној цени акција принудног откупа, за коју ће
Откупилац депоновати средства на наменски рачун у року и на начин који је предвиђен
чланом 516. став 6. Закона о привредним друштвима.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а по усвајању биће регистрована у Регистру
привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије и достављена
Централном регистру хартија од вредности.
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