
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАДАР ЛОЗНИЦА
ЛОЗНИЦА, ТРГ ВУКА КАРАЏИЋА ББ.

На основу члана 329.став 1.  тачка 7.  Закона о привредним друштвима
(даље: Закон) и члана 10. став1. Тачка 7, члана 27 и  28. Статута Акционарског
друштва “Јадар”  Лозница, Скупштина Акционарског друштва “Јадар” Лозница,
Трг  Вука  Караџића  бб,  на  седници  одржаној  29.06.2020.године,  донела  је
следећу:

ОДЛУКA

члан 1.

Доноси  се  одлука  о  расподели  добити  Акционарског  друштва “Јадар”
Лозница за 2019.годину.  Добит за 2019.годину,  у  износу од 3.852.035,57 РСД
распоређује се у износу од 668.615,37 РСД на покриће губитака из предходних
година  пословања,  а  износ  од  3.183.420,20  РСД  на  исплату  дивиденде
акционарима Јадар а.д. Лозница. 

  члан 2.

Одобрва се исплата дивиденде акционарима Јадар а.д. Лозница у новцу, у
укупном бруто износу од 3.183.420,20 РСД, односно бруто износ по акцији у
износу од 55,93 РСД, на који се плаћа порез по стопи од 15%, па нето вредност
акције после умањења за обрачунати порез износи 47,54 динара, у року од 6
месеци од дана доношења ове одлуке и овлашћује се Одбор директора Јадар а.д.
Лозница да  у  складу са  овом одлуком одреди  дан  и  поступак  њене  исплате
акционарима Друштва. 

Јадар  а.д.  Лозница  има  укупно  57.294  акција,  од  тог  броја  Јадар  а.д.
Лозница, поседује 373 сопствене акције, које не дају право на дивиденду, тако да
право на дивиденду имају акционари Јадар ад Лозница, који укупно поседују
56.921 акција.

Право на  дивиденду имају сви акционари  Друштва који  су уписани  у
Централном  регистру,  депоу  и  клирингу  хартија  од  вредности  као  законити
имаоци  акција  Јадар  а.д.  Лозница  на  дан  акционара  14.  редовне  седнице
скупштине акционара Друштва (дан дивиденде). 

Друштво  се  обавезује  да  обавести  акционаре  Друштва  којима  се
исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове одлуке, сходно
применом одредаба Закона о привредним друштвима о обавештавању акционара
о седници Скупштине акционара Друштва.

   члан 3.

За спровођење ове одлуке задужује се финсијско-рачуноводствена служба
и Одбор директора Друштва.



члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

У Лозници, дана 29.06.2020. године

Председник скупштине Јадар а.д. Лозница

_______________________________

    ( име и презиме)


