
                                                   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

          АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАДАР ЛОЗНИЦА

          ЛОЗНИЦА, ТРГ ВУКА КАРАЏИЋА ББ.

МБ 17029673

На основу члана 329. 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), члана 70.   Закона о тржишту капитала
( “Сл. Гласник РС” бр.31/2011, 112/2015 и 108/2016) и Правилника о начину престанка својства
јавног  друштва  и  поступак  исплате  несагласних  акционара  у  случају  искључења  акција  са
регулисаног тржишта, односно МТП ( “Сл. Гласник РС”, бр.10 од 10.02.2012., 50/12) Скупштина
акционара ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА која је одржана дана 29.06.2020. године донела је ¾ већином
гласова следећу:

ОДЛУКУ

о престанку својства јавног друштва

Члан 1.

Акционарско  друштво  ЈАДАР  АД  ЛОЗНИЦА,  Трг  Вука  Караџића  бб,  МБ  17029673,  ПИБ
101190477- у даљем тексту: акционарско друштво, уписано је у регистар привредних субјеката
Агенције за привредне регистре Републике Србије као јавно акционарск одруштво.

Члан 2.

Акционарско  друштво  је  регистровано  у  Централном  регистру,  депо  и  клиринг  хартија  од
вредности  као  издавалац  укупно  емитованих  57.294  обичних  акција  номиналне  вредности
1.000,00 динара, CFI kod ESVUFR, ISIN број: RSJDARE64261.

Акције акционарског друштва из члана 1. ове одлуке укључене су на мултилатералну трговачку
платформу  којом  управља  Београдска  Берза  а.д.  Београд,  односно  ванберзанско  тржиште
Београдске Берзе а.д. Београд, Одлуком о разврставању хартија од вредности укључених  на
ванберзанско тржиште  на сегменте и тржишне сегменте  Београдске Берзе а.д. Београд од дана
20.12.2020.године.

Члан 3.

Акцијском друштву из члана 1. ове одлуке престаје својство јавног друштва јер су испуњени сви
кумулативни услови за престанак својства јавног друштва и повлачење акција са регулисаног
тржишта, осносно МТП у складу са чланом 70. и чланом 123. Закона о тржишту капитала.

Члан 4.

Овлашћује се и обавезује законски заступник - Директор акционарског друштва, да у име и за
рачун  акционарског друштва, поднесе Комисији за хартије од вредности захтев за брисање овог
акционарског друштва из Регистра јавних друштава, као и да изврши све евентуалне корекције
ове одлуке, ако је то неопходно за њено извршење.

Члан5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



    Члан 6.

Ова одлука биће уписана у књигу одлука.
 

Предсеник Скупштине

__________________
(име и презиме)


