
 
Образац МУО 

 

Na osnovu člana 40. Zakona o prezimanju akcionarskih druшtava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06) i člana 
23. Pravilnika o sadržini i formi ponude za preuzimanje ("Službeni glasnik RS", br. 53/06) Upravni odbor 

AKCIONARSKO GRAFIČKO DRUŠTVO JEFIMIJA M RAŠKA 
OBJAVLJUJE 

MIŠLJENJE U VEZI SA PONUDOM ZA PREUZIMANJE  
ponuđača Prvoslav Minić ,,Srbe Jovanovića 12, Raška 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Навести издвојено мишљење појединог члана Управног одбора са образложењем2 

 
 
 
 ______________________   
               Raška, 17.10.2008. g. М.П. 
  
                                                                       Branislav Banović, Predsednik Upravnog Odbora _________________ 
                                                                      Prvoslav Minić, Član Upravnog Odbora ________________________ 
                                                                      Siniša Arsović, Član Upravnog Odbora _________________________ 

                                                 
 
 

Nema izdvojenog mišljenja bilo kog člana Upravnog odbora. 

Подаци о евентуалним преговорима 
понуђача (и лица која са њим 
заједнички делују) и чланова управног 
одобора у вези понуде за преузимање 
акција и навести исход тих преговора 

Ponuđač Prvoslav Minić  je član Upravnog odbora. 
Nije bilo pregovora između ponuđača, lica koja sa njim 
zajednički deluju i ostalih članova Upravnog odbora u 
vezi sa ponudom za preuzimanje. 

Подаци о евентуалним уговорима или 
споразумима понуђача (и лица која са 
њим заједнички делују) и чланова 
управног одобора, који се односе на 
исплате накнада и/или друге 
погодности чланова управног одбора 
због превременог разрешења услед 
преузимања контроле над управљањем 
друштвом или који се односе на даље 
обављање послова тих чланова 

Nema.  

Ако су у понуди за преузимање 
акција наведени нетачни подаци, 
навести тачну садржину података 

Nema. 

Мишљење о плановима понуђача о 
будућем пословању, делатности 
циљног друштва и места њеног  
обављања 

Bez primedbi. 
 

Мишљење о понуђеној цени акција 
Ponuđena cena predstavlja cenu višu od one koja je 
postignuta na trgovanju na Beogradskoj berzi u 
poslednja tri meseca i ona je korektno data. 

Мишљење о могућим последицама 
намере понуђача у вези запослених и 
управе, укључујући и материјалне 
промене у условима запошљавања 

Kako se ponudom ne menja položaj zaposlenih 
i uprave, nema primedbi. 
 

СТАВ УПРАВНОГ ОДБОРА ДА ЛИ 
ПОДРЖАВА ИЛИ НЕ ПОНУДУ ЗА 
ПРЕУЗИМАЊЕ 2 

Upravni odbor u svemu podržava ponudu za 
preuzimanje. 


