
"ИБАР" ад Рашка 

УПРАВНИ ОДБОР 

Број: 767 

Дана:07.10.2011. 

На основу члана 222. став 4 тачка 3. Закона о привредним друштвима, Мишљења 

Комисије за хартије од вредности бр. 3/0-04-617/8-05 од 19.01.2006. године као и члана 

49. Уговора о организовању Трговинског предузећа ,, ИБАР '' акционарско друштво 

Рашка, ради усклађивања са законом о привредним друштвима, који представља 

оснивачки акт друштва од 22.09.2006.године и одлуке Скупштине акционара од 

14.09.2011. год. Управни одбор је на својој седници одржаној дана 07.10.2011. године 

донео следећу 

ОДЛУКУ О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА НА ОРГАНИЗОВАНОМ ТРЖИШТУ 

1. "Ибар" АД Рашка (у даљем тексту: Издавалац) има издатих 60.734 обичних акција са 

правом гласа, које носе ознаку CFI код ESVUFR, ISIN број RSIBARE 21051, номиналне 

вредности 600 динара, извршиће откуп односно стицање сопствених акција у висини до 

10 %, што укупно износи до 6.073 акција; 

2. "Ибар" АД Рашка ће стицати сопствене акције на организованом тржишту - Београдској 

берзи у циљу спречавања поремећаја на тржишту хартија од вредности и спречавања 

веће и непосредне штете за Друштво; 
 

3. Цене по којима ће Издавалац стицати сопствене акције, ће одредити Генерални 

директор друштва, а на основу јавних информација о оствареном трговању акцијама 

издаваоца "Ибар" ад Рашка, на Београдској берзи и у складу са финансијским 

могућностима друштва; 

4. Издавалац ће стицати акције до отклањања разлога из члана 2. ове Одлуке, односно 
до прага стицања из члана 1. ове Одлуке; 

5. "Ибар" АД Рашка ће све сопствене акције, стечене у складу са овом Одлуком, отуђити 
најкасније у року од годину дана од њиховог стицања; 

6. Извештај о стицању сопствених акција Управни одбор је дужан да поднесе на првој 
наредној Скупштини акционара; 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Образложење 

Управни Одбор је оценио да у циљу заштите интереса акционара "Ибар" АД Рашка, 
обезбеђења реализације развојних планова Друштва и спречавања наступања 

непосредне и веће штете по Друштво доноси Одлуку о стицању сопствених акција на 

финансијском тржишту. 
 



                                                                                                         Председник Управног одбора 

                                                                                                                       Раденко Ђуричић 

 
 


