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СКРАЋЕНИ ПРОСПЕКТ ЗА ИЗДАВАЊЕ АКЦИЈА 
СА ЈАВНИМ ПОЗИВОМ ЗА УПИС И УПЛАТУ 

У скраћеном проспекту дати су само основни подаци о хартијама од вредности и 
издаваоцу. Други подаци битни за објективну процену финансијског и правног положаја 
издаваоца хартија од вредности и процену права и обавеза из тих хартија од вредности 
налазе се у проспекту за издавање хартија од вредности који ће бити доступан на местима 
уписа и уплате. 

У скраћеном проспекту нису дати подаци који могу утицати на стварање погрешне 
представе код инвеститора у погледу издаваоца хартија од вредности, акција које се 
намеравају издати и хартија од вредности издаваоца које су већ издате. 

  1. ИЗДАВАЛАЦ АКЦИЈА  
1.1. Назив, седиште КOZARA a.д. Честерег 
        МБ: 08268185 
        ПИБ: 101377700 
1.2. Број и датум регистрације у Агенцији за 
привредне регистре 

БД 36896,     22.08.2005  

1.3. Основна делатност Производња млинских производа 
1.4. Висина основног капитала из последњег 
финансијског извештаја 

На дан 31.12.2008. године основни капитал 
је износио 84.426.000,00 динара. Дана 
22.04.2009. године Скупштина акционара је 
донела одлуку о покрићу губитка на терет 
основног капитала и по том основу 
издавању 2. емисије акција са смањеном 
номиналном вредности која је 
верификована решењем Комисије за 
хартије од вредности број 4/0-29-3504/6-09 
од 16.07.2009. и потврђена променом 
номиналне вредности акција у Централном 
регистру која сада износи 500,00 динара, а 
укупан основни капитал износи 
43.354.500,00 динара 

1.5. Датум доношења одлуке надлежног 
органа издаваоца на основу које се врши 
издавање акција 

04.12.2009. године 

1.6. Намена средстава која се прикупљају 
издавањем акција (навести намену средстава 
у складу са одлуком) 

Средства прикупљена издавањем акција ће 
бити употребљена за обављање редовне 
делатности Издаваоца. 

1.7. Навести места на којима је доступан 
комплетан проспект за издавање хартија од 
вредности и акта друштва 

БДД ABC BROKER а.д. Београд, Гандијева 
7, 11070 Нови Београд, од 8,30 до 16,30 
сваког радног дана.  

  
 2. АКЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ИЗДАЈУ   
 2.1. Врста, класа, ознака емисије, CFI код и 
ISIN број хартије од вредности 

Обичне акције, 3. емисија 
ESVUFR 
RSKOZRE44661 
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3. УКУПАН ОБИМ ЕМИСИЈЕ 
3.1. Навести укупну номиналну вредност 
свих хартија од вредности које се намеравају 
издавати у динарима 

43.350.000,00 динара 

  
4. БРОЈ КОМАДА АКЦИЈА И ЊИХОВА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ 
4.1. Укупан број хартија од вредности које се 
намеравају издати 

86.700 

4.2. Номинална вредност једне хартије од 
вредности 

500,00 динара 

  
5. ПРОДАЈНА ЦЕНА АКЦИЈА 
5.1. Навести цену по којој се нуде хартије од 
вредности 

500,00 динара 

  
6. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗ АКЦИЈА 
6.1. Навести сва права и обавезе из акција − право приступа правним актима и другим 

докумнтима и информацијама друштва; 
− право учешћа у раду Скупштине 

друштва; 
− право гласа у Скупштини друштва тако 

да једна акција увек даје право на један 
глас; 

− право на исплату дивиденди; 
− право учешћа у расподели ликвидационог 

вишка по ликвидацији друштва, а након 
исплате поверилаца; 

− право пречег стицања акција из нових 
емисија; 

− право располагања акцијама у складу са 
законом; 

6.2. Право пречег уписа 
6.2.1. Лица која имају право пречег уписа и 
уплате акција и основ настанка тог права 
(власници обичних акција, имаоци варанта, 
замењивих обвезница, преференцијалних 
замењивих акција) 

Лица која су уписана у јединнствену 
евиденцију акционара у Централном 
регистру, депоу и клирингу хартија од 
вредности на дан 04.12.2009. године 

6.2.2. Број акција нове емисије на којима се 
остварује права пречег уписа 

86.700 комада 

  
7. ВРЕМЕ, МЕСТО И РОК ЗА УПИС АКЦИЈА  
7.1. Рок у ком се може вршити упис акција 
(посебно навести рок за упис по основу 
права пречег уписа) 

За акционаре који остварују право прече 
куповине рок за упис акција је 21  дан,  док 
је рок за акционаре који су остварили право 
прече куповине и остале заинтересоване 9 
дана, тј. укупан рок за упис акција је 30 
дана 

7.2. Датум почетка уписа и датум завршетка 
уписа по основу права пречег уписа 

Датум почетка уписа је 1. фебруар 2010. 
године, а датум завршетка је 21. фебруар 
2010. године. 
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7.3. Датум почетка уписа и датум завршетка 
уписа - за акционаре који су искористили 
право пречег уписа и за остала 
заинтересована лица 

Датум почетка уписа је 22. фебруар 2010. 
године, а датум завршетка је 2. март 2010. 
године. 

7.4. Место и радно време за упис (пословно 
име и адреса брокерско дилерског друштва 
или банке и време одређено за упис) 

БДД ABC BROKER а.д. Београд, Гандијева 
7, 11070 Нови Београд, од 8,30 до 16,30 
часова од понедељка до петка. 
011/3139-949; 011/2282-327; 
office@abcbroker.rs 

  
8. ВРЕМЕ, МЕСТО И РОК ЗА УПЛАТУ АКЦИЈА 
8.1. Рок у ком се може вршити уплата акција 
(посебно навести рок за уплата по основу 
права пречег уписа) 

За акционаре који остварују право прече 
куповине рок за уплату акција је 21 дан, 
док је рок за акционаре који су остварили 
право прече куповине и остале 
заинтересоване 9 дана, тј. укупан рок за 
уплату акција је 30 дана 

8.2 Датум почетка уплате и датум завршетка 
уплате по основу права пречег уписа 

Датум почетка уплате је 1. фебруар 2010. 
године, а датум завршетка је 21. фебруар 
2010. године. 

8.3. Датум почетка уплате и датум завршетка 
уплате - за акционаре који су искористили 
право пречег уписа и за остала 
заинтересована лица 

Датум почетка уплате је 22. фебруар 2010. 
године, а датум завршетка је 2. март 2010. 
године. 

8.4. Назив, адреса и радно време банке у којој 
се врши уплата 

Уплата се врши у Војвођанској Банци  а.д. 
Нови Сад, на рачун број: 355-1133882-78. У 
свим филијалама од 8 до 16 часова од 
понедељка до петка. 

8.5. Начин на који се врши расподела више 
уписаних и уплаћених хартија од вредности 
лицима која врше упис и уплату хартија од 
вредности 

Расподела више уписаних и уплаћених 
акција 3.  емисије у односу на понуђени 
број акција, након искоришћења права 
прече куповине, лицима која врше упис и 
уплату акција вршиће се сразмерним 
смањењем броја уписаних и уплаћених 
акција. 

8.6. Начин и рок враћања уплаћених износа у 
случају да продаја не буде успешна, са 
навођењем каматне стопе која сеобрачунава 
на уплаћена средства 

 Уколико емисија акција не успе, издавалац 
је дужан да у року од 7 дана од дана истека 
рока за упис и уплату, уписницима врати 
уплаћена средства са прописаном 
законском затезном каматом. 

  
9. ТРЖИШТЕ НА КОМЕ СЕ ТРГУЈЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ 
9.1. Назив и седиште организованог 
тржишта, датум увођења исте врсте акција на 
организовано тржиште, обим трансакција 
том врстом хартија од вредности на 
организованом тржишту у последњих шест 
месеци уз навођење највише и најниже 
остварене цене 
 
 

Београдска берза а.д. Београд. Акције су 
уведене 19.06.2006. године на ванберзанско 
тржиште. У последњих 6 месеци обим 
трансакција је износио 150 акција, највиша 
остварена цена је износила 380,00 динара, а 
најнижа је износила 300,00 динара. 
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10. КРАТАК ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПОДАТАКА О ИЗДАВАОЦУ АКЦИЈА 
10.1. Навести основне податке о пословању и 
плану развоја издаваоца 

Пријем,сушење и складиштење пшенице и 
кукуруза је основна делатност АД 
Козара.Врши и млевење пшенице и 
производи брашно Т-400,Т-500 и сточно 
брашно. 
План развоја - Циркулациони пријем 
сунцокрета, проширење складишног 
простора, могућност џакирања пшенице и 
кукуруза за страно тржиште. 

  
11. БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКО ДРУШТВО И/ИЛИ ОВЛАШЋЕНА БАНКА КОЈА 
УЧЕСТВУЈЕ У ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ ПОНУДЕ 
11.1. Навести пословно име и седиште 
агента, односно покровитеља емисије који 
учествује у организовању издавања акција 

БДД  ABC Broker a.d. Београд, Гандијева 7. 

11.2. навести пословно име и седиште 
главног организатора издавања, ако више 
лица учествује у организовању издавања 

 - 

11.3. навести врсту уговора о организовању 
издавања и врсту обавезе агента, односно 
покровитеља емисије 

Уговор о агенту емисије, обавезе агенту су 
саветодавне услуге приликом израде 
проспекта и заступање Издаваоца пред 
надлежним институцијама ради 
прибављања свих потребних дозвола, у 
складу са Законом, ради објављивања 
јавног позива за упис и уплату акција. 

11.4. навести износ накнаде коју агент, 
односно покровитељ емисије наплаћује 
издаваоцу за услуге у вези организовања 
издавања, односно навести износ разлике у 
цени по којој покровитељ емисије купује од 
издаваоца акција и продаје исте у поступку 
издавања 

Накнада за услуге агента емисије – 0,30% 
од вредности емисије по добијању Решења 
о одобрењу проспекта и 100.000,00 динара 
по добијању Решења о одобрењу издавању 
ХоВ. 

11.5. навести да ли се обавеза агента, 
односно покровитеља емисије односи на све 
или на одређени део акција које се 
намеравају издавати 

Односи се на целу емисију. 

Датум Име и презиме и потпис 
 27.01.2010. године Петар Сер 
    
    
Комисија за хартије од вредности не одговара за истинитост и потпуност података 
наведених у проспекту за издавање хартија од вредности, нити за способност издаваоца 
хартија од вредности да испуни обавезе из хартија од вредности које издаје. 
 
12. РЕШЕЊА КОМИСИЈЕ 
12.1. Број и датум решења Kомисије о 
одобрењу проспекта за издавање акција 

Деловодни број Комисије за хартије од 
вредности 4/0-03-5814/4-09 од 14.01.2010. 
године. 

 


