На основу члана 284 тачка 6,, члана 285 став 6. Закона о привредним друштвима
(«Службени гласник РС» број 36/2011, 99/2011), члана 67, став 1, тачка 11 Статута
акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ, Одлуке Скупштине Друштва од
30.10.2015.године и Мишљења Комисије за хартије од вредности бр. 2/0-03-580/4-12 од
14.03.2013 г., Одбор директора Друштва на 51. седници одржаној дана 14.11.2016 доноси

ОДЛУКУ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
СТИЦАЊА СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА
1.

Спроводи се поступак за стицање сопствених акција од стране Машинопројект
КОПРИНГ а.д. од 3,947 % од укупног износа основног капитала, односно 2.000 акцијa.

2.

Стицање сопствених акција ће се обавити путем упућивања писаних понуда свим
акционарима, односно системом про-рата.

3.

Акције ће се стицати у сврху спровођења поступка смањења капитала Друштва.

4.

Утврђује се 01.12.2016 године као датум отварања понуде, односно 23.12.2016. године
као датум затварања понуде.

5.

Откупна цена износи 5.400,00 динара по једној акцији.

6.

Машинопројект КОПРИНГ а.д. је обавезан да пре почетка понуде за стицање сопствених
акција депонује новчана средства или обезбеди банкарску гаранцију у износу који је
довољан да се купе све акције које су предмет ове понуде.

7.

Уколико укупан број акција које су понуђене Друштву на продају прелази број акција које
је Друштво понудило за стицање, примениће се члан 285, став 5. Закона о привредним
друштвима (Поступак стицања сопствених акција), на начин што ће Одбор директора
донети у хитном поступку одлуку о стицању акција преко понуђеног броја.

8.

Исплате откупљених акција ће се вршити на наменске рачуне продаваца, поступком
салдирања у Централном регистру хартија од вредности, а према Правилнику о
терминском плану рада Централног регистра.

9.

Задужују се стручне службе Друштва да, у сарадњи са корпоративним агентом БДД
Галеника брокер а.д., организују поступак обавештавања и прикупљања понуда
акционара и изврше све потребне активности сагласно Закону.

10. Одбор директора се обавезује да о извршеном откупу акција извести акционаре на првој
наредној седници Скупштине акционара.
Образложење:
Скупштина Друштва је дана 30.10.2015.године донела Одлуку о стицању сопствених акција,
која може да се реализује у периоду од наредних 24 месеца, односно најкасније до
30.10.2017.године.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА
__________________________
Драган В. БУЂЕВАЦ

