
 

Образац МУО 
 

На основу члана 40. Закона о презимању акционарских друштава ("Службени гласник РС", бр. 

46/06) и члана 23. Правилника о садржини и форми понуде за преузимање ("Службени гласник РС", 

бр. 53/06) Управни одбор  AD BB MINAQUA NOVI SAD 
     

ОБЈАВЉУЈЕ 

МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОНУДОМ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  

ДОО ПАНДАМ-НС НОВИ САД 
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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 

Понуђач је већински акционар у циљном друштву.  

Председник УО је Бранислав Богићевић који је 

истовремено директор понуђача ДОО Пандам-НС 

Нови Сад. 

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 

Не постоји никакав споразум понуђача или лица 

која са њим заједнички делују и чланова УО, 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. 

Понуђач нема намеру да мења било ког члана УО 

до следеће годишње скупштине, а већ постојећом 

већином акција у циљном друштву понуђач има 

контролу над управљањем друштвом. 

Ако су у понуди за преузимање 

акција наведени нетачни подаци, 

навести тачну садржину података 

- 

Мишљење о плановима понуђача о 

будућем пословању, делатности 

циљног друштва и места њеног  

обављања 

Понуђач намерава да задржи и прошири постојећу 

делатност циљног друштва, као и да отвара нове 

пословне јединице у зависности од финансијске 

ситуације и услова на тржишту. Планира се 

повећање обима производње уз улагање у опрему и 

објекте, повећање продуктивности рада и 

предузимање мера у циљу одржавања циљног 

друштва на тржишту.  

Мишљење о понуђеној цени акција 

Управни одбор сматра да је понуђена цена 

задовољавајућа имајући у виду цену акција на 

организованом тржишту. 

Мишљење о могућим последицама 

намере понуђача у вези запослених и 

управе, укључујући и материјалне 

промене у условима запошљавања 

Управни одбор сматра да неће бити било какве 

промене у вези запослених и управе, укључујући и 

материјалне промене у условима запошљавања 

који би били последица преузимања акција. 

Могуће је повећање зарада свих запослених у 

складу са резултатима пословања. 

СТАВ УПРАВНОГ ОДБОРА ДА ЛИ 

ПОДРЖАВА ИЛИ НЕ ПОНУДУ ЗА 

ПРЕУЗИМАЊЕ  

Управни одбор у потпуности подржава Понуду за 

преузимање, и  и то без иједног гласа против као и 

без иједног издвојеног мишљења било ког члана 

Управног одбора.Председник Управног одбора 

није учествовао у састављањ овог Мишљења због 

сукоба интереса  са Друштвом. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Навести издвојено мишљење појединог члана Управног одбора са образложењем
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 Нови Сад,  28.09.2011.   

 Место и датум М.П.  

 

   Бошко Ковачевић, члан УО 

 

          ______________________________ 

 

                  Драгица Достанић, члан УО 

 

          ______________________________ 

 

                  Никола Опалић, члан УО 

 

         _______________________________ 

 

                  Јово Барошевчић, члан УО 

 

         _______________________________  

                                                 
 

 

 


