
На основу члана 475. 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).  и члана  4. став 1. тачка 

3. Правилника о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате 

несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта односно МТП 

(Сл. Гласник РС 10/2012 и 50/2012) Одбор директора ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ 

САД је на својој седници одржаној дана 21.10.2022. године као саставни део материјала за 

редовну седницу Скупштине акционара заказаној за 02.12.2022. године, донео  следећи: 

  

 

ИЗВЕШТАЈ – ИНФОРМАЦИЈУ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА И УТВРЂЕНИМ  

ВРЕДНОСТИМА АКЦИЈА ЗА ИСПЛАТУ НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА ПО 

ИЗВЕШТАЈУ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА 

 

 

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД, МБ: 08008418 (у даљем тексту Друштво) је у 

поступку остваривања  права несагласних акционара на откуп њихових акција а поводом 

доношења Одлуке о повлачењу акција ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД са МТП 

Белеx тржишни сегмент МТП акције и престанку својства јавног друштва као и Одлуке о 

располагању имовином велике вредности на редовној седници скупштине акционара која 

је заказана за 02.12.2022 године,  ангажовала овлашћеног ревизора Привредни саветник 

Ревизија доо Београд, за утврђивање књиговодствене и процењене вредности акције на дан 

21.10.2022. године (дан сазивања седнице Скупштине акционара на којој се доносе 

предметне одлуке). 

Привредни саветник Ревизија доо  је извршио процену вредности акција Друштва на дан 

21.10.2022. године на  основу које су за 1 (једну) обичну акцију (ЦФИ код: ЕСВУФР,  

ИСИН: РСЕЛПОЕ62512) утврђене следеће вредности: 

-књиговодствена вредност акције ................................................................. -1.976,00 динара и  

-процењена вредност акције..........................................................................215,00 динара. 

-тржишна вредност акција Друштва није утврђена будући да нису испуњени услови по 

члану 259. Закона о привредним друштвима за утврђивање те цене, јер обим трговања 

акцијама Друштва није задовољавао Законом прописан минимум. 

На основу ових података утврђена је највиша вредност по којој ће се вршити откуп акција 

од несагласних акционара (по њиховим индивидуалним Захтевима) у износу од 215,00  

динара за једну обичну акцију. 

Према евиденцији из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 

утврђивања вредности акција 21.10.2022. године Друштво поседује укупно 204.936 

обичних акција са правом гласа  номиналне вредности  400,00 динара по једној акцији. 

 

Контакт телефони за додатна питања и  информације: 

021/523-746, 422-081           (Брокерско дилерско друштво Цонвест ад Нови Сад) 

 

 

 Председник  Одбора директора: 

  

 ________________________ 

 Душан Исаков 


