СКРАЋЕНИ ТЕКСТ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
1. Пословно име, седиште, адреса, матични број и ПИБ,
односно име, презиме и матични број понуђача и лица са
којима понуђач заједнички делује, а која поседују акције
циљног друштва;

2. Пословно име, седиште, адреса и матични број циљног
друштва;
3. Укупан број издатих акција циљног друштва са правом
гласа, номинална, односно рачуноводствена вредност, уколико
су акције без номиналне вредности, ЦФИ код и ИСИН број
акција, податак да ли су укључене у трговање на регулисаном
или МТП тржишту, ако су акције укључене у трговање,
навести да ли су ликвидне;
4. Подаци о релевантним ценама акција циљног друштва у
претходном периоду (приказују се само подаци о ценама које
одговарају статусу акција циљног друштва, у смислу да ли су
ликвидне, односно да ли су укључене у трговање);
4.1. - просечна пондерисана цена акција циљног друштва,
утврђена на основу извештаја о трговању у последњих шест
месеци пре дана настанка обавезе објављивања понуде за
преузимање
- просечна пондерисана цена акција циљног друштва у
последњих шест месеци који претходе дану подношења
захтева

4.2. највиша цена по којој су понуђач и лица која с њим
заједнички делују стицали акције циљног друштва у
последњих 12 месеци пре дана настанка обавезе објављивања
понуде за преузимање акције, укључујући и стицање на основу
кога је за понуђача и/или лица која са њим заједнички делују
настала обавеза објављивања понуде за преузимање;
4.3. књиговодствена вредност акција утврђена на основу
последњих годишњих финансијских извештаја;
4.4. процењена фер вредност акција на дан настанка обавезе
објављивања понуде за преузимање, односно провењена фер
вредност акција на дан подношења захтева;
5. Број акција
5.1. број обичних акција и број гласова у апсолутном и
процентуалном износу, које понуђач има намеру и обавезу да
преузме,
5.2. ако је понуда условна, навести минимални број акција и
проценат акција с правом гласа циљног друштва који понуђач
жели да стекне (јасно навести да понуда престаје да обавезује
понуђача, ако се означени услов не испуни до истека рока за
њено прихватање);
6. Учешће понуђача и лица с којима понуђач заједнички делује
у укупном броју акција са правом гласа циљног друштва;

Понуђач: Сутјеска комерц доо за трговину и услуге
Сутјеска, Рибарска бб, МБ: 08797749,
ПИБ: 103090864
Лица која заједнички делују са понуђачем:
-Привредно друштво Тицаба - инвест д.о.о. Београд,
Трг републике 3/IV, МБ: 20799439, ПИБ: 107423595;
-Д.о.о. Ирва инвестиције Београд, Трг Републике 3/III,
МБ: 17175106, ПИБ: 100046558;
- Предузеће за трговину на велико и мало NICCO
д.о.о. Београд, Трг Републике 3, МБ: 06525474, ПИБ:
100041264
-Ницовић Ђорђије, ЈМБГ: 0104951714011.
Акционарско друштво Рибњак Сутјеска, Сутјеска,
Рибарска бб , МБ: 08408793
Укупан број акција: 75.546 обичних акција са правом
гласа
Номинална вредност акција: 1.000,00 динара
ЦФИ код: ESVUFR
ИСИН број: RSRIBSE74086
Акције су укључене на МТП тржиште Београдске
берзе и нису ликвидне у складу са Законом.
/

-Просечна пондерисана цена акција циљног друштва
у последњих шест месеци пре дана настанка обавезе
објављивања понуде за преузимање,односно у
периоду од 11.01.2012. до 10.07.2012. године, није
релевантна јер није било трговања - акција није
ликвидна.
-Просечна пондерисана цена акција циљног друштва
у последњих шест месеци пре дана подношења
захтева, односно у периоду од 14.03.2017. 13.09.2017.године, није релевантна јер није било
трговања - акција није ликвидна.
Највиша цена по којој су понуђач и лица која са њим
заједнички делују стекли акције циљног друштва у
последњих 12 месеци пре настанка обавезе
објављивања понуде износи 1.150,00 динара.
Највиша цена стицања након настанка обавезе
објављивања понуде за преузимање акција износи
2.100,00 динара.
Књиговодствена вредност акције на дан 31.12.2011.
године: 1.990,32 динара
Процењена фер вредност на дан 11.07.2012. године
износи 3.287,00 динара по једној акцији.
Процењена фер вредност акција на дан подношења
захтева 14.09.2017. године износи 3.688,00 динара по
једној акцији.
1.730 акција, односно 2,28999% учешћа
1.730 гласова, односно 2,28999% учешћа

Понуда није условна
Понуђач је законити ималац 56.261 акција са правом
гласа циљног друштва или 74,47251%.
Лица која заједнички делују са Понуђачем:

- Привредно друштво Тицаба - инвест д.о.о. је
законити ималац 8.107 акција са правом гласа циљног
друштва или 10,73121%;
- Д.о.о. Ирва инвестиције Београд, је законити ималац
5.007 акција са правом гласа циљног друштва или
6,62775%;
- Предузеће за трговину на велико и мало NICCO
д.о.о. Београд је законити ималац 4.177 акција са
правом гласа циљног друштва или 5,52908%;
- Ницовић Ђорђије, је законити ималац 264 акција са
правом гласа циљног друштва или 0,34946%.
7. Цена коју се понуђач обавезује да плати, у динарима по
једној акцији;
8. Начин плаћања
8.1. у готовом новцу

3.720,00 динара по једној акцији

У готовом новцу

8.2. у хартијама од вредности;

/

8.3. комбиновано, односно делом (назначити у ком проценту
од укупне вредности акција) у готовом новцу, а у ком делу у
хартијама од вредности;

/

8.4. уколико се врши плаћање у хартијама од вредности или
комбиновано, потребно је навести најмање назив издаваоца
хартија од вредности које се нуде у замену, врсту и права из
хартија од вредности, однос замене и начин вредновања;
9. Рок важења понуде за преузимање - датум отварања и датум
затварања понуде
10. Рок плаћања

/

11. Циљеви и намере понуђача и лица која са њим заједнички
делују у вези са циљним друштвом и то:
- будућим пословањем, делатношћу циљног друштва и местом
њеног обављања,
- стратешки план за циљно друштво и компанију понуђача,
- навести могуће последице реализовања стратешких планова
понуђача на политику запошљавања и радноправни статус
радника, укључујући и материјални положај запослених.
12. Место, начин и време када се могу депоновати акције на
рачуну депонованих хартија од вредности, са посебним
навођењем права акционара да повлачењем депонованих
акција у року важења понуде одустану од прихватања понуде
за преузимање;

Датум отварања - 06.11.2017. године
Датум затварања – 27.11.2017. године
Плаћање се врши у року од два радна дана од датума
затварања понуде.
- Понуђач има за циљ даљи развој предузећа и
повећање тржишног учешћа, нема намеру да мења
основну делатност циљног друштва и место њеног
обављања.
- Понуђач намерава да поштује стратешке планове
циљног друштва,
- Реализовање стратешких планова неће утицати на
политику запошљавања и равноправни статус
радника, укључујући и материјални положај
запослених.
Акције се могу депоновати преносом са власничког
рачуна законитих ималаца на рачун депонованих
хартија од вредности понуђача:

84000-920-8603090-90
отвореног код брокерско-дилерског друштва Дил
Брокер а.д. Београд, Теразије 43/IV, почев од првог
дана отварања понуде за преузимање акција. Акције
се могу депоновати код брокера или банке члана
Централног регистра код кога се води власнички
рачун хартија од вредности. Акције се могу
депоновати и код Брокерско-дилерског друштва Дил
брокер а.д., Теразије 43/ IV, Београд од 08:00 до
16:00 часова, након преноса акција на власнички
рачун код БДД Дил Брокера а.д. сваког радног дана за
време трајања понуде за преузимање, а последњег
дана трајања понуде до 12:00 часова (дан затварања
понуде за преузимање)
АКЦИОНАРИМА СЕ СКРЕЋЕ ПОСЕБНА
ПАЖЊА ДА СЕ ДЕПОНОВАЊЕ АКЦИЈА
СМАТРА
ПРИХВАТАЊЕМ
ПОНУДЕ
ЗА
ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА. АКЦИОНАРИ ИМАЈУ
ПРАВО ДА ТОКОМ ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ЗА
ПРЕУЗИМАЊЕ
ПОВУКУ
ДЕПОНОВАНЕ
АКЦИЈЕ
И
ТИМЕ
ОДУСТАНУ
ОД

ПРИХВАТАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ.
13. Пословно име, седиште, адреса и број телефона
инвестиционог друштва које је учествовало у припреми
понуде;
14. Навести да понуђач даје јасну изјаву да понуду даје свим
акционарима циљног друштва који су власници акција са
правом гласа и обавезује се да купи сваку акцију с правом
гласа, под прописаним и објављеним условима
15. Изјава понуђача да ће понуду за преузимање акција
послати циљном друштву, организованом тржишту на коме се
тргује акцијама циљног друштва и Централном регистру,
најкасније истог дана, а свим акционарима циљног друштва
најкасније три дана од дана када је дат налог за објављивање
скраћеног текста понуде у дневним новинама

БДД Дил брокер а.д.Теразије 43/IV, 11000 Београд,
тел: 011/33 47 757, 33 45 862.

Понуђач даје понуду свим акционарима циљног
друштва који су власници акција са правом гласа и
обавезује се да купи сваку акцију с правом гласа, под
прописаним и објављеним условима.
Понуђач ће понуду за преузимање акција послати
циљном друштву, организатору тржишта на коме се
тргује акцијама циљног друштва и Централном
регистру најкасније истог дана, а свим акционарима
циљног друштва најкасније три дана од дана када је
дат налог за објављивање скраћеног текста понуде у
дневним новинама.
16. Број и датум решења Комисије за хартије од вредности о
Решење Комисије за хартије од вредности бр: 4/0-32одобрењу понуде за преузимање.
3322/12-17 од 03.11.2017. године
Комисија за хартије од вредности не одговара за тачност и истинитост података наведених у понуди за преузимање и не
оцењује оправданост и целисходност елемената понуде за преузимање. Понуђач, односно одговорно лице понуђача
(директор или друго овлашћено лице) је одговорно за истинитост и целовитост информација садржаних у понуди за
преузимање, као и скраћеном тексту понуде за преузимање.
Сутјеска, 27.10.2017. године
Понуђач Сутјеска комерц д.о.о.

БДД Дил брокер а.д. Београд

___________________________

__________________________________

Драгомир Дошло, в.д. директор

Александра Ц. Јеремић, генерални директор

