АД Центропројект – АИК Београд
Број:
Датум: 27.03.2020.г.
Београд

Предлог

На основу чл. 329. и 474. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл.
гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015. и 44/2018.), чл. 70.
и 123. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011), скупштина
АД Центропројект - АИК Београд, на седници одржаној 27.03.2020. године,
већином од 78% гласова свих акционара, донела је

ОДЛУКУ
о повлачењу свих обичних акција са регулисаног тржишта ради
организовања Друштва као акционарског друштва које није јавно
акционарско друштво
Члан 1.
Овом одлуком повлаче се са регулисаног тржишта све обичне акције
ознаке CFI код ESVUFR, ISIN број RSCEROE66310 у укупном броју од 47.621
kомада, номиналне вредности 1000 динара, чији је издавалац АД Центропројект
- АИК Београд.
Члан 2.
Констатује се да су испуњени сви Законом о тржишту капитала
прописани услови да се АД Центропројект – АИК Београд, које послује као
јавно акционарско друштво, организује као акционарско друштво које није
јавно акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).
Члан 3.
Сагласно члану 2. ове одлуке констатује се да Друштво:
1. нема власнике класе дужничких хартија од вредности, нити су исте биле
предмет јавне понуде (члан 70. Закона о тржишту капитала),
2. да су кумулативно испуњени сви услови из става 2. члана 123. Закона о
тржишту капитала и то:
- да има мање од 10.000 акционара, односно да има укупно 94 акционара
(члан 123. став 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала),
- да је у периоду од шест месеци који претходи доношењу ове одлуке
укупно остварени обим промета акција које су предмет повлачења са
регулисаног тржишта износио мање од 0,5% од њиховог укупног издатог броја
(члан 123. став 2. тачка 2. Закона о тржишту капитала) и
- да је најмање три месеца периода из претходне алинеје остварени месечни
обим промета акцијама на регулисаном тржишту износио мање од 0,05% од
њихоог издатог броја (члан 123. став 2. тачка 3. Закона о тржишту капитала),
односно да у том периоду није било трговања акцијама).
За све наводе из става 1. овог члана прилажу се одговарајући докази.
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Члан 4.
На основу испуњених услова који су наведени у члану 3. ове одлуке, а у
циљу организовања АД Центропројект - АИК Беогртад, као нејавног
акционарског друштва, доноси се одлука о повлачењу свих акција Друштва са
регулисаног тржишта.
Члан 5.
Друштво даје неопозиву изјаву којом се обавезује да од несагласних
акционара, а на њихов захтев, откупи њихове акције уз одговарајућу накнаду,
утврђену у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, којима је
прописано утврђивање откупне цене акција од несагласних акционара, што је
наведено и у позиву за сазивање седнице скупштине, на којој ће се донети ова
одлука.
Члан 6.
Право на откуп акција по основу несагласности имају акционари који су
лично или преко пуномоћника учествовали на седници скупштине и гласали
"ПРОТИВ" или су гласали да су "УЗДРЖАНИ" од гласања, као и акционари
који нису учествовали у раду скупштине, с тим да су гласали у одсуству
"ПРОТИВ" или су гласали да су "УЗДРЖАНИ", у складу са чланом 340. Закона
о привредним друштвима и статутом Друштва, о чему им је обезбеђен
формулар за гласање.
Члан 7.
Организовање Друштва као нејавног акционарског друштва не сматра се
променом правне форме Друштва, а Друштво наставља да послује на
неодређено време.
Члан 8.
Констатује се да је организовање Друштва као нејавног акционарског
друштва, због мањег броја акционара, мањег обима делатности и других
оправданих разлога, у интересу акционара Друштва, повериоца и запослених у
Друштву.
Члан 9.
По усвајању ове одлуке поднети регистрациону пријаву ради уписа
одлуке у Регистар привредних субјеката.
По пријему решења о упису Одлуку у Регистар привредних субјеката, о
доношењу Одлуке без одлагања обавестити Регулисано тржиште и доставити
примерак Одлуке са прилозима.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења, а производи правно
дејство од њеног уписа у Регистар привредних субјеката.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
____________________
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