
 

 

 
 

- ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ - 
РЕЗУЛТАТ ПРОДАЈЕ ПЕТЕ ЕМИСИЈЕ ОБИЧНИХ АКЦИЈА БАНКЕ 

 
1.  ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ДРУШТВУ: 
1.1. Назив, седиште  

и матични број 
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д. БЕОГРАД, 
улица Краљице Марије број 3, матични број: 07004893 

1.2. Основна делатност Обављање депозитних, кредитних и других банкарских 
послова у земљи и иностранству, у складу са Законом. 

 
2. НАЗИВ ИЗВЕШТАЈА: 

РЕЗУЛТАТ ПРОДАЈЕ ПЕТЕ ЕМИСИЈЕ ОБИЧНИХ АКЦИЈА БАНКЕ 
 

3. ИЗЈАВА: 
Извештај о битном догађају – Резултат продаје Пете емисије обичних акција Банке – 
састављен је у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других 
финансијских инструмената («Сл.гласник РС» број 47/2006) и Правилником о садржини и 
начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа 
(«Сл. гласник РС» број 100/2006 и 116/2006). 

 
4. ДЕТАЉАН ОПИС ДОГАЂАЈА: 
4.1. Скупштина Банке, на 31. ванредној седници одржаној 27.2.2008. године, донела је  

Одлуку о издавању обичних акција Пете емисије Банке Поштанска штедионица, а.д. 
Београд, без јавне понуде ради повећања основног капитала.  

4.2. Комисија за хартије од вредности донела је Решење о давању одобрења примарне 
понуде хартија од вредности унапред познатим купцима (број: 4/0-50-760/5-08 од 
29.2.2008. године).   

4.3.  Комисија за хартије од вредности донела је Решење о одобрењу издавања хартија од 
вредности унапред познатим купцима (број: 4/0-50-760/8-08 од 4.3.2008. године). 

4.4.  Обичне акције Пете емисије (38.448 акција) укњижене су у Централном регистру хартија 
од вредности 4.3.2008. године. 

4.5.  Након успешно спроведене Пете емисије обичних акција Банке, основни капитал Банке 
Поштанска штедионица, а.д. Београд је увећан за 384.480.000,00 динара.  

4.6.  На основу Потврде Удружења банака Србије о прерачуну основног капитала из динара у 
евре (0501 бр. 6/2 – 82056 од 4.3.2008. године) основни капитал Банке Поштанска 
штедионица, а.д. Београд увећан је, након Пете емисије обичних акција Банке, за 
4.593.905,14 евра.  

 
 
С поштовањем 

 
                

                 ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ 
 

              др Срђан Цекић, председник 
  

                                                                                         Јелена Мијаиловић Милојевић, члан 
 

                                                                                                  Јасминка Бошњак, члан 
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