
 ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАДАР ЛОЗНИЦА
ЛОЗНИЦА, ТРГ ВУКА КАРАЏИЋА ББ.

На основу члана 282, члана 329.став 1.  тачка 15. Закона о привредним друштвима (даље:
Закон) и члана 10. став 1. тачка 13. 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.

Одобрава се Акционарском друштву “Јадар” Лозница, Трг Вука Караџића бб, МБ 17029673,
стицање сопствених акција у максималном износу до 10% основног капитала Друштва.

члан 2.

Констатује се да су испуњени услови за стицање сопствених акција из члана 282.ст.2 Закона о
привредним друштвима.  Друштво може стицати сопствене акције у року од  две  године од  дана
доношења ове одлуке.

члан 3.

Доноси се одлука о овлашћењу Одобра директора да припреми понуду о откупу сопствених
акција до 10% основног капитала Друштва. Цена по којој  ће Друштво стицати сопствене акције
одређује се у распону од 1.001,00 (хиљаду један) динар до 4.074,00 (четрихиљаде седамдесетчетри)
динара, за једну акцију.

члан 4.

Стеченим  сопственим  акцијама  ће  се  располагати  у  роковима  и  под  условима  који  су
одређени Законом.

Цена по којој се сопствене акције отуђују утврђује Одбор директора Друштва, у складу са
чланом 260. Закона.

члан 5.

Одбор  директора  је  овлашћен  да  упути  понуду  за  откуп  акција  свим  акционарима  под
једнаким условима (pro rata) у року из члана 2. ове одлуке.

члан 6.

Одбор  директора  је  овлашћен  да  донесе  одлуку  о  отуђењу  и  располагању  сопственим
акцијама у  складу са  Законом.  Одбор директора је  овлашћен да  донесе  одлуку о  поништавању
сопствених акција што подразумева смањење основног капитала.



члан 7.

О стицању и располгању сопственим акцијама Одбор директора ће обавестити скупштину на
првој седници после сваког стицања, односно располагања сопственим акцијама.

члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

У Лозници, дана 29.06.2020.год.

Председник скупштине “Јадар” а.д. Лозница

_______________________________

                              (име и презиме)


