
На основу члана 4. став 1. тачка 1. Правилника о начину престанка својства јавног друштва 

и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног 

тржишта односно МТП (Сл. ласник РС 10/2012 и 50/2012) Одбор директора је на својој 

седници одржаној дана 21.10.2022. године као саставни део материјала за редовну седницу 

Скупштине акционара која је заказана за 02.12.2022. године, донео следећи: 

   

 

ИЗВЕШТАЈ – ИНФОРМАЦИЈА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ 

АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА/МТП 

 

 

Чланом 123. став 2. Закона о тржишту капитала прописани су кумулативни услови који 

морају бити задовољени да би Друштво могло да донесе Одлуку о повлачењу акција са 

регулисаног тржишта или мултилатералне трговачке платформе а то су: 

 

- Да на дан доношења Одлуке о повлачењу акција има мање од 10.000 акционара; 

- да је у периоду од 3 (три)  месеца који претходи дану доношења одлуке о сазивању 

седнице скупштине акционара на којој се одлучује о повлачењу акција са регулисаног 

тржишта, односно МТП укупно остварени обим промета акција које су предмет наведеног 

повлачења износио мање од 0,5% од њиховог укупног издатог броја и 

- Да је у најмање 1 (једном) месецу периода од та три месеца, остварени месечни 

обим промета тим акцијама на Регулисаном тржишту односно МТП износио мање од 

0,05% од њиховог укупног издатог броја. 

 

Уважавајући претходне услове констатујемо и документујемо испуњеност истих на основу 

валидне документације (на дан сазивања седнице Скупштине акционара тј. на дан 

доношења Предлога Одлуке о повлачењу акција са МТП Белеx тржишни сегмент МТП 

Акције и престанку својства јавног друштва): 

 

- Према евиденцији Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности на 

дан 21.10.2022. године укупан број акционара ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД 

износи 383 (са посебним освртом да у структури власништва нема Акционарског фонда 

нити друштвеног капитала) 

- Према Потврди Београдске берзе ад Београд на дан 21.10.2022. године  укупан 

остварени обим промета акцијама ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН А.Д. НОВИ САД у периоду од -

21.07.2022. године до 20.10.2022. године је износио 0  акција  што представља 0% од 

њиховог укупног издатог броја. 

 

 

 Председник Одбора директора 

  

 ________________________ 

 Душан Исаков 


