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Обавештење члановима
Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
На 1Х редовној седници Скупштине акционара кОја је Одржана 27.06.2017. гОдине усвојена је
Одлука О распОдели дОбити за 2016. гОдину, исплати дивиденди и утврђивању укупнОг износа
нераспОређене дОбити НИС а.д. НОви Сад кОјом је ОдОбрена исплата дивиденди акционарима
НИС а.д. НОви Сад у нОвцу, у укупном брут0 износу Од 4.021.069.000 РСД, ОднОсно брут0 износ
п0 акцији Од 24,66 РСД.
Прав0 на дивиденду имају сви акци0нари НИС а.д. НОви Сад — лица која су била уписана у
ЦентралнОм регистру, депоу и клирингу хартија Од вредности ка0 законити има0ци акција НИС
а.д. Нови Сад на дан акци0нара 1Х редОвне седнице Скупштине акци0нара тј. на дан 17.06.2017.
године (дан дивиденде).
Ради Обрачуна пореза на прихОде Од капитала ка0 и пОреза на дОбит кОју Остварују акционари
кОји су нерезидентни Обвезници п0 Осн0ву дивиденде, а који се плаfiају п0 Одбитку и ради

примене ОдгОварајуТiих пореских стОпа из угОвора о избегавању двОструкОг ОпОрезивања,
мОлим0 вас да нам за ваше нерезидентне клијенте кОји су поседОвали акције на дан дивиденде
(17.06.2017. године) и који су резиденти земаља са кОјима Република Србија има важеflи угОвОр
О избегавању двОструког опОрезивања, дОставите пОтврду О резидентности за 2017. годину
Оверену Од надлежнОг органа државе резиденства и то на Обрасцу прОписанОм Од стране

српских пОреских власти (ПОР-2) или Оверени превОд пОтврде издате на Обрасцу кОји прописује
надлежни Орган државе резидентства са којОм је закључен угОвОр О избегавању двострукОг
Опорезивања. ПОтврде о резидентности Односно Оверене превОде иностране пОтврде О
резидентности је не0пходн0 дОставити д0 04.08.2017. гОдине.
ТакОђе, молим0 кастОди банке и инвестици0на друштва који воде кастОди Односн0 збирне

рачуне да за свОје клијенте најкасније д0 04.08.2017. гОдине дОставе пОдатке и доказ О стварним
власницима прихода и т0 за физичка лица: име и презиме, пребивалиште, јединствени матични
број граfјана, а за правна лица: назив, седиште, пОрески идентификаци0ни брОј.
За акци0наре нерезиденте који не доставе благОвремен0 потврду О резидентнОсти Односн0

Оверени превод и за акционаре за које нису дОстављени пОдаци и дОказ О стварним власницима
прихОда НИС Fie Обрачунати, Обуставити и уплатити пОрез према пореској стОпи предви ђеној
важеhим прОписима Републике Србије.

нИС а.д. нови Сад
народног фронта 12,
21000 нови Сад
тел. +381 21 481 1111
office@nis.eu
www.nis.eu

Податке и доказ о стварним власницима прихода и Оригинал или оверену фотокопију потврде о
резидентности потребн0 је доставити на адресу корпоративног агента НИС а.д. Нови Сад:
Војво ђ анска банка а.д. Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 111/1
11070 Нови Београд
уз напомену: за Функцију брокерски послови и финансијско саветовање.
Све детаљније информације могу се добити путем телефона:
011/ 205 8874 - Владимир Еделински (НИС а.д. Нови Сад) и
011/ 225 1380 - Ненад Јевремовиfi (ВојвоТјанска банка а.д. Нови Сад).
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ректор Дирекције за
оративна пита ња.
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