
 

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  

 
БОЈА А.Д. СОМБОР 

 
ОБЈАВЉУЈЕ 

 

МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОНУДОМ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  
ЈУГОКОП А.Д. ШАБАЦ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 

Навести издвојено мишљење појединог члана Управног одбора са образложењем
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 Сомбор, 07.11.2011. године                      Управни одбор 
 

                                                              
Златомир Јанковић, председник                                                                                  

Горан Јанковић, члан 
                                             Јелица Јурић, члан                                                                

Ђура Пробојчевић, члан 
                                                            Александра Вујовић, члан                                                              
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 У састављању мишљења не би требало да учествују чланови Управе који су у сукобу интереса са Друштвом. 

 

Сви чланови Управног одбора су једногласни. 

 

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 

Нису постојали преговори о 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 

Не доводи се у питање разрешење чланова 
Управног одбора 

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

Подаци у Понуди за преузимање су тачни 

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

Очекују се позитивни утицаји на будуће пословање, 
седиште места обављања делатности се не мења. 

Мишљење о понуђеној цени акција 
Управни одбор сматра да је понуђена цена 
прихватљива. 

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

Не очекују се погоршање материјалног положаја 
запослених  

СТАВ УПРАВНОГ ОДБОРА ДА ЛИ ПОДРЖАВА 

ИЛИ НЕ ПОНУДУ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ 
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Управни одбор подржава понуду за преузимање. 

 


