
 
Образац ИПП 

На основу члана 32. Закона о презимању акционарских друштава ("Службени гласник РС", бр. 46/06) и 
члана 24. Правилника о садржини и форми понуде за преузимање ("Службени гласник РС", бр. 53/06) 

ПРЕДРАГ ЈЕЛОВАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ 

ИЗВЕШТАЈ О ПРЕУЗИМАЊУ АКЦИЈА1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Након истека рока за плаћање успешно окончане понуде за преузимање, понуђач је обавезан да, у року од једног дана, објави 
извештај о преузимању у истим дневним новинама у којима је објављена и понуда за преузимање и да га одмах, истовремено достави 
организованом тржишту на коме се тргује акцијама циљног друштва, Комисији за хартије од вредности и циљном друштву. 
2 Понуђач чија условна понуда није успешно реализована, дужан је истог дана по пријему обавештења од Централног регистра објави 
то обавештење о исходу понуде у истим дневним новинама у којима је објављена и понуда за преузимање.  

  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВO: БРАЗДА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И 
СПОЉНУ ТРГОВИНУ БЕОГРАД, ПРИЛАЗ 16  

  ПОНУЂАЧ: ПРЕДРАГ ЈЕЛОВАЦ, ФРАНЦА ПРЕШЕРНА 5, БЕОГРАД

  Решење Комисије о одобрењу објављивања понуде за преузимање 
акција   

  број решења 4/0-32-4403/4-09 
  датум решења 13.08.2009. 
  датум пријема решења  14.08.2009. 
  Укупан број издатих обичних акција акционарског друштва 31.054 
  CFI ESVUFR 
  ISIN RSBRZDE85435 
  Понуда за преузимање се односи на:  
  број акција  4.459 акција 
  проценат акција 14,35886 % акција 
  минималан број акција као услов за успешну понуду (ако је понуда 

условна) 2   
  понуђена цена у динарима по акцији RSD 205,00 
  Коначна промена услова понуде за преузимање  
  Решење Комисије о одобрењу променe услова понуде за преузимање   
  број решења  
  датум решења  
  понуђена цена у динарима по акцији  
  Подаци о успешно реализованој понуди  
  датум отварања понуде 17.08.2009. 
  датум затварања понуде 07.09.2009. 
 Преузете акције:  
 број акција 3.119 акција 
  проценат акција 10,04379% акција 
  Акције које поседује понуђач и лица која с њим заједнички делују пре 

одобрене понуде  
  број акција 26.595 акција 
 проценат акција 85,64114 % акција 
  Понуђачи и лица која с њим заједнички делују након окончања понуде 

поседују укупно   
  број акција 29.714 акција 
  проценат акција 95,68493% акција 
 број гласова по основу акција које поседују 29.714 гласова 
 проценат гласова по основу акција које поседују 95,68493% гласова 


