
 

Сходно чл. 64 Закона о тржишту хартија 
од вредности и других финансијских 
инструмената и чл. 6 и чл. 7 Правилника 
о садржини и начину извештавања јавних 
друштава и обавештавању о поседовању 
акција са правом гласа, друштво Coca-
Cola HBC-Srbija а.д. Земун из Београда, 
са адресом у улици Батајнички друм 14-
16, регистровано за производњу 
освежавајућих пића, минералне воде и 
остале флаширане воде  (шифра 
делатности 1107) ("Друштво") објављује 
следећи: 

Pursuant to Art. 64 of the Securities Market 
Law and Articles 6 and 7 of the Rulebook on 
the Reporting Obligations of Joint Stock 
Companies, the company Coca-Cola HBC-
Srbija a.d. Zemun, with the seat in Belgrade 
at Batajnicki drum 14-16, registered for 
manufacturing of beverages, mineral water 
and other bottled water (business code 
1107) (the "Company ") hereby publishes 
the following: 

  
ИЗВЕШТАЈ 

О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ 
REPORT 

ON MATERIAL EVENT 
  

1. Сходно Одлуци о повећању капитала 
Друштва издавањем акција без јавне 
понуде, унапред познатим купцима тј. 
постојећим акционарима Друштва, сходно 
чл. 54 ст. 1 тач. 4 Закона о тржишту 
хартија од вредности и других 
финансијских инструмената од 15. априла 
2011. године, Комисијa за хартије од 
вредности је дана 19. маја 2011. године 
донела Решење бр. 4/0-52-1811/4-11, 
којим је Друштву одобрила примарну 
понуду хартија од вредности – акција, 
унапред познатим купцима – 
акционарима Друштва, у укупном обиму 
од 553.263.300 динара тј. 614.737 
обичних акција III емисије, појединачне 
номиналне вредности од 900 динара, са 
CFI кодом ESVUFR и ISIN бројем 
RSCCHSE18366. 

Упис и уплата акција III емисије сходно 
Одлуци о повећању капитала Друштва од 
15. априла 2011. године су трајали од 
30. маја 2011. године до 28. јуна 2011. 
године, у ком року су акционари Друштва 
уписали и уплатили, а Друштво им 
продало, 569.585 обичних акције III 
емисије, појединачне номиналне 
вредности од 900 динара са CFI кодом 
ESVUFR и ISIN бројем RSCCHSE18366. 

 

1. Based on the Decision on share capital 
increase in the Company of 15 April 2010 by 
issuance of new shares to the existing 
shareholders without public offering, in 
accordance with Art. 54 para 1 point 4 of the 
Securities Market Law, the Securities 
Exchange Commission passed the Ruling 
No. 4/0-52-1811/4-11 on 19 May 2011, 
approving thereby the private share 
issuance, the volume of which was set to 
RSD 553,263,300, which represented 
614,737 of common shares of III share 
issuance with the individual nominal value of 
RSD 900 and the CFI Code ESVUFR and 
ISIN No. RSCCHSE18366. 

 

 

Subscription and payment of shares of this 
III share issuance pursuant to the Decision 
on share capital increase in the Company of 
15 April 2011 lasted from 30 May 2011 until 
28 June 2011, in which period of time the 
shareholders of the Company subscribed 
and paid-in and the Company sold them 
569,585 of common shares of III share 
issuance, with the individual nominal value 
of RSD 900 and CFI Code ESVUFR and 
ISIN No. RSCCHSE18366. 



 

Комисија за хартије од вредности је дана 
1. јула 2011. године донела Решење 
бр. 4/0-52-1811/8-11 о одобрењу 
издавања хартија од вредности унапред 
познатим купцима – акционарима 
Друштва, и то III емисије обичних акција у 
вредности од 512.626.500 динара тј. 
569.585 обичних акција појединачне 
номиналне вредности од 900 динара. 

On 1 July 2011, the Securities Exchange 
Commission issued the Ruling No. 4/0-52-
1811/8-11 on approval of the III share 
issuance to the Company’s existing 
shareholders, the value of which was 
RSD 512.626.500, i.e. issuance of 569,585 
of common shares with the individual 
nominal value of RSD 900. 

  
2. Овај извештај о битном догађају је 
састављен у складу са чл. 64 Закона о 
тржишту хартија од вредности и других 
финансијских инструмената. 

2. This Report on the Material Event in 
drafted in accordance with Article 64 of the 
Securities Market Law. 

  
Београд, 18. јул 2011. године Belgrade, 18 July 2011

 
Генерални директор/ General Manager 

 
 

_______________________ 
Sotirios Yannopoulos 

 
 

 


