На основу члана 517, 259. 475. 515. Закона о привредним друштвима (Sl. glasnik RS", br. 36/2011,
99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) (даље: Закон) Одбор директора привредног друштва
ŽITOPROMET-MLIN AD (у даљем тексту: Друштво) дана 29.04.2015. године објављује следеће:
ОБАВЕШТЕЊЕ
О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ЦЕНЕ АКЦИЈА
ŽITOPROMET-MLIN AD
КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ПРИНУДНОГ ОТКУПА
Одбор директора констатује да је EURO CORP export import doo Senta, Arpadova 104, (MB
08638292) заједно са лицем са којим заједничи делује Atnes doo Senta (MB 20282118) , Arpadova
104 (даље: Откупилац) као већински акционар Друштва, који располаже са 97,90% основног
капитала Друштва и који има 97,90% гласова свих акционара који поседују обичне акције
Друштва, дана 15.04.2015. године поднео захтев за принудни откуп акција од свих преосталих
акционара Друштва, који до дана подношења захтева нису отуђили своје акције.
Извештајем о Процени вредности акција Žitopromet-mlin ad Senta, овлашћеног ревизора за
економско-финансијску област RPS Audit & Consalting од 17.04.2015. године, извршена је
процена вредности акције Друштва и дати су подаци о тржишној, коригованој књиговодственој
и процењеној вредности акције на дан доношења одлуке о сазивању скупштине акционара. На
основу датог извештаја утврђенa je:


процењена вредност акције Друштва на дан 17.04.2015. године у износу од 6.819,00
динара као највиша од свих вредности.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ АКЦИОНАРИ Друштва да се цена акција које су предмет принудног
откупа од стране Откупиоца који поседује 97,90% акција Друштва, утврђује у износу од
6.819,00 динара по једној акцији, по којој ће бити исплаћени акционари.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ АКЦИОНАРИ Друштва да сагласно члану 376. Закона, један или више
акционара који имају право учешћа у раду седнице скупштине могу тужбом надлежном суду
побијати одлуку о принудном откупу акција, уколико буде донета, на ванредној седници
Скупштине акционара која ће се одржати 08.05.2015. године и тражити накнаду штете, у
следећим случајевима:
1) ако та седница Скупштине није сазвана у складу са Законом и статутом,
2) ако тај акционар, од стране Друштва или стране било ког члана управе и уз његово знање био
онемогућен да учествује у раду реднице на којој је одлука донета,
3) ако одлука скупштине из других разлога није донета у складу са Законом о привредним
друштвима и статутом,
4) ако је одлука донета супротно закону или статуту,
5) ако је било који акционар вршењем свог права гласа има намеру да за себе или треће лице
прибави корист на штету друштва или других акционара кроз доношење или извршење те одлуке
6) у другим случајевима предвиђеним Законом.
Тужбу за побијање одлуке скупштине акционара може поднети и сваки члан управе, ако би
извршењем те одлуке:
1) учинио кривично дело или друго по закону кажљиво дело; или
2) био одговоран за штету према Друштву или трећем лицу.
Тужба се може поднети у року од 30 дана од дана сазнања за одлуку скупштине, од дана
регистрације ако је одлука била регистрована у складу са Законом о регистрацији, али не касније
од три месеца од дана када је одлука донета.
Изузетно од одредаба Закона о побијању одлука скупштине, чланом 520. Закона, одређено је да
рок за подношење тужбе за побијање одлуке о принудном откупу 30 дана од дана доношења

одлуке.
Право на подношење тужбе за побијање одлука скупштине нема акционар који је:
1) престао да буде акционар Друштва након дана акционара,
2) гласао за предложену одлуку, ако је ту чињеницу могуће доказати увидом у записник са
седнице или увидом у извештај комисије за гласање,
3) присуствовао седници, ако одлуку побија из разлога што је од стране Друштва или уз знање
било ког члана управе био онемогућен да учествује у раду седнице на којој је одлука донета.
Ако током поступка по тужби за побијање одлука скупштине Друштва, тужилац престане да буде
акционар Друштва, надлежни суд ће одбацити захтев за поништај одлуке, а одлучити о захтеву за
накнаду штете, ако је такав захтев постављен.
Сагласно одредбама члана 520. Закона, одлука о принудном откупу акција не може се побијати
због непримерености цене за акције које су предмет принудног откупа.
Сагласно одредбама члана 521. Закона, сваки акционар друштва чије су акције предмет
принудног откупа који сматра да цена коју је утврдило друштво у складу са чланом 516. Закона
није утврђена у складу са Законом може у року од 30 дана од дана регистрације одлуке о
принудном откупу тражити да надлежни суд у ванпарничном поступку утврди вредност тих
акција у складу са Законом.

Сента , 29.04.2015. године
Одбор директора

