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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 

Чланови управног одбора нису преговарали са 
понуђачем, нити са лицима која са њим заједнички 
делују, у вези понуди за преузимање. 

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 

Нема таквих уговора нити споразума. 

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

Према сазнању управног одбора, у понуди за 
преузимање су наведени тачни подаци. 

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

Управни одбор има позитиван став, с обзиром да 
планови понуђача указују на намеру свеукупног 
унапређења пословања друштва, инвестирање у 
нову опрему, унапређење технолошких процеса, 
повећање обима производње са дугорочним 
пласманима, уз задржавање места обављања 
пословања. 

Мишљење о понуђеној цени акција Понуђена цена је фер и реална цена. 

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

Управни одбор има позитивно мишљење, с 
обзиром да понуђач није предвидео смањење радне 
снаге, а такође понуђач очекује да Генерални 
директор остане на свом положају. На основу 
расположивих информација, управни одбор има 
мишљење да се може очекивати повећана 
стабилност у вези материјалних услова запослених. 

СТАВ УПРАВНОГ ОДБОРА ДА ЛИ 
ПОДРЖАВА ИЛИ НЕ ПОНУДУ ЗА 
ПРЕУЗИМАЊЕ 

Управни одбор подржава понуду за преузимање. 



 
 
 
 
Навести издвојено мишљење појединог члана Управног одбора са образложењем2 

 
 

 
 
 
 
 

У Крагујевцу, 09.08.2011. године  ________________________ 
Место и датум  М.П. Бранко Костадиновић 
   Председник Управног одбора 
 
 

   ________________________ 
   Петар Ћићарић 
   Члан управног одбора 
 
 
   ________________________ 
   Вуксан Нишавић 
   Члан управног одбора 
 

                                                 
 

Ово мишљење је донето једногласно, без издвојених мишљења чланова управног одбора 
 


