
СКРАЋЕНИ ТЕКСТ КОНАЧНЕ ИЗМЕНЕ  

ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ 

АТД „ПУТНИК“ 
1. Пословно име, седиште и адреса, односно име и презиме и адреса понуђача и 

лица с којима понуђач заједнички делује, матични број и ПИБ; 
Понуђач:  
Dmitry Lutsenko 
МБ: 62No9428374 ПИБ: 104903060 
Санкт Петерсбург, Фонтанка енб1/8, Русија 
2. Пословно име, седиште и адреса циљног друштва (у даљем тексту: циљно 

друштво); 
Циљно друштво: 
Акционарско туристичко друштво „Путник“ а.д. Београд 
Београд, Драгослава Јовановића 1 
3. Укупан број издатих акција циљног друштва са правом гласа, CFI код и 

ISIN број акција;  
Укупан број издатих акција: 741.502 
CFI код: ESVUFR 
ISIN број: RSPUTNE40253 
4. Номинална, књиговодствена и тржишна вредност акција 
4.1. номинална вредност акција, 
Номинална вредност акција: 1.000,00 динара 
4.2. књиговодствена вредност акција, 
Књиговодствена вредност акција: 5.056,04 динара 
4.3. тржишна вредност акција  
4.3.1. просечна пондерисана преовлађујућа, односно цена акција циљног друштва на 

затварању, утврђена на основу извештаја о трговању на организованом тржишту 
у последња три месеца пре објављивања обавештења о намери преузимања, 

На дан 07.03.2007. године просечна пондерисана цена акција у претходна три месеца 
износи 2.157,96 динара. 
4.3.2. последња тржишна цена (преовлађујућа, односно цена на затварању) акција 

циљног друштва на организованом тржишту претходног радног дана пре 
објављивања обавештења о намери преузимања, 

На дан 07.03.2007. године тржишна цена акција износи 2.200,00 динара. 
4.3.3. највиша цена по којој је понуђач и лица која с њим заједнички делују стекао 

акције циљног друштва у последњих 12 месеци, 
Понуђач није стицао акције циљног друштва 
4.3.4. просечна цена по којој је понуђач и лица која с њим заједнички делују у 

последње две године пре објављивања обавештења о намери преузимања стекао 
најмање 10% акција циљног друштва;  

Понуђач није стицао акције циљног друштва 
5. Број акција 
5.1. број обичних акција и број гласова у апсолутном и процентуалном износу, које 

понуђач има намеру и обавезу да преузме (сопствене акције не сматрају се 
акцијама са правом гласа), 

Понуђач има намеру да преузме обичне акције: 630.273 (85%), 
Гласова: 630.273 (85%). 
Акције у приватизационом регистру (111.229) нису предмет понуде. 
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 
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понуда престаје да обавезује понуђача, ако се означени услов не испуни до истека 
рока за њено прихватање); 

Понуда је условна. Понуђач жели да стекне најмање 519.052 акција са правом гласа тј. 
82,35342% акција у односу на број акција које су предмет понуде (630.273 акција) 
односно 70% у односу на укупан број акција којев су емитоване (741.502). Уколико се 
до истека рока важења понуде не депонује 519.052 акција понуда престаје да обавезује 
понуђача. 
6. Учешће понуђача и лица с којима понуђач заједнички делује у укупном 

броју акција са правом гласа циљног друштва; 
Понуђач није стицао акције циљног друштва 
7. Цена коју се понуђач обавезује да плати, у динарима по једној акцији;  
Поуђач се обавезује да плати 5.500,00 динара по једној акцији 
8. Начин плаћања 
8.1. у готовом новцу,  
Плаћање се врши искључиво у готовом новцу ( 5.500,00 динара по једној акцији) 
9. Рок важења понуде за преузимање - датум отварања и датум затварања 

понуде; 
Иницијални рок важења понуде за преузимање је од 02.04.2007. до 23.04.2007. 
Рок важења коначне измене понуде за преузимање је од 19.04.2007. до 23.04.2007.   
10. Рок плаћања  
Плаћање се врши у року од три радна дана од дана затварања понуде. 
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 места њеног обављања,  
− стратешки план за циљно друштво и компанију понуђача, 
− навести могуће последице намера понуђача на очување послова запослених и 

управе, укључујући и материјалне промене у условима запошљавања;  
 
- Понуђач има намеру да по преузимању циљног друштва унапреди пословање друштва 
у целини, како у домену пружањ туристичких услуга тако и у побољшању услова за рад 
запослених. 
- Понуђач планира да у ревитализацију туристичких капацитета уложити око 
30.000.000 евра како би се услуге подигле на знатно виши ниво. 
- Понуђач ће измирити све доспеле обавезе које по билансу за  2006. годину износе 
731.458.000,00 динара. 
- Понуђач ће запосленима исплатити све доспеле зараде које по билансу за 2006. годину 
износе 192.534.000,00. 
- У договору са Синдикатом, Понуђач ће направити социјални програм у оквиру кога ће 
запосленима понудити накнаду за одлазак из циљног друштва у износу већем од 
законом прописаног. 
- Понуђач ће у року од 30 дана од дана успостављања управљања  над друштвом, 
исплатити сваком запосленом једнократну бруто накнаду у динарској противвредности 
од 600 евра. 
-  Понуђач ће подржати рад Синдиката и у ту сврху годишње издвајати 2.000.000 
динара. 
-  Понуђач има намеру да повећа зараде запосленима у складу са ефектима пословања  
циљног друштва.   
-  Понуђач ће задржати основну делатност циљног друштва, која ће у свим аспектима 
бити подигнута на знатно виши ниво. 
 
 
 

Strana 2 od 3 



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; 

Акције се могу депоновати преносом са власничког рачуна имаоца на рачун 
депонованих хартија од вредности понуђача бр: 89200-920-14199071-27 који се води 
код «DUNAV Stockbrokerа» а.д. Београд, почев од првог дана отварања понуде за 
преузимање, давањем налога за депоновање акција преко члана Централног регистра, 
депоа и клиринга хартија од вредности код кога се води власнички рачун хартија од 
вредности акционара, сваког радног дана током рока важења понуде за преузимање, као 
и до 12:00ч на дан затварања понуде. 
Упозорење акционарима: депоновање акција се сматра прихватањем понуде  
Акционари имају право да повлачењем депонованих акција у року важења понуде 
одустану од прихватања понуде за преузимање 
13. Пословно име, седиште, број телефона и адреса брокерско-дилерског 

друштва или овлашћене банке која је учествовала у припреми понуде; 
Брокерско-дилерско друштво „DUNAV Stockbroker“ а.д. Београд 
Београд, Коларчева 7 
Тел: 011/ 3223-764; 3223-865; 3223-754 
www.dunavstockbroker.com 
14.  
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; 
 
15.  
Понуђач ће понуду за преузимање акција послати на адресу седишта циљног 
друштва, организованог тржишта на коме се тргује акцијама циљног друштва, 
свим акционарима циљног друштва, најкасније истог дана када је дат налог за 
објављивање скраћеног текста понуде за преузимање 
16. Број и датум решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу коначне 

измене понуде за преузимање; 
 Број решења Комисије за хартије од вредности 4/0-32-1481/13-07 од 18.04.2007. 
године. 
 

Комисија не одговара за тачност и истинитост података наведених у понуди за 
преузимање и не оцењује оправданост и целисходност елемената понуде за 
преузимање. 

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.  
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