
 
 
 
 
 

Извештај о исходу јавне понуде за власничке хартије од вредности 
 На основу члана 36. Закона о тржишту капитала, СИМПО ад Врање подноси Извештај о исходу јавне понуде акција Пете емисије издаваоца Симпо а.д. Врање, реализоване без одобрења проспекта, а у складу са Одлуком скупштине емитента број II-4/2013, донетом у складу са чланом 12. став 1. тачка 1. Закона о тржишту капитала 
 

1.Пословно име, матични број и 
седиште издаваоца 

СИМПО АД  

МБ 07105681 

РАДНИЧКА 12 , ВРАЊЕ 

2.Основни капитал друштва пре 
понуде 6.558.358.000,00 динара 
3.Основни капитал друштва после 
понуде 

6.558.358.000,00 динара 
4.Врста и класа хартија од вредности 
које су биле предмет понуде Обичне акције, Пете емисије 
5.Број хартија од вредности које су 
продате у понуди 

0 
6.Цена хартија од вредности у понуди 5.670,00 динара 
7.Укупно прикупљена средства у 
понуди 

0,00 динара 
8.Извештај о успешности понуде  ПОНУДА НИЈЕ УСПЕЛА 
9.Праг успешности одређен одлуком о 
издавању 

50% (1.224.859 акција) 
Опис: Одлука о  Петој емисија акција СИМПО ад Врање у износу од 6.944.953.790,00 динaрa, oднoснo 1.224.859 кoмaдa акција пojeдинaчнe нoминaлнe врeднoсти oд 5.670,00 динaрa  донета је на ванредној седници Скупштине акционара, одржаној 30.09.2013. године ради измирења пoтрaживaњa пo oснoву пoрeзa и oстaлих дугoвa пo oснoву jaвних прихoдa Симпo aд Врaњe  и пoвeзaних приврeдних друштaвa у трajни улoг Рeпубликe Србије у кaпитaлу Симпo aд Врaњe,  у складу са  Протоколом број 401-003239/2013-31 од 27.08.2013. године, закљученим између  Министарства финансија и привреде и СИМПО ад Врање, као и Закључцима Владе РС 05 Број: 420-7378/2013 и 05 Број: 420-7377/2013 од 28.08.2013. године.Међутим, Министарство привреде није прихватило припрему и достављање, а тиме и  закључење уговора о конверзији  са Владом РС, по емисионој  вредности акција од 5.670,00 динaрa, тражећи својим дописом број 401-00-00235/2013-05 дана 14. новембра 2013. године процену капитала Симпа, и утврђивање нове емисионе цене акција. Пошто Симпо, као издавалац акција Пете емисије, није  са квалификованим инвеститором- Републиком Србијом закључио уговор о конверзији,  констатује се, да је издавање акција Пете емисије било неуспешно, јер Република Србија није прихватила ни једну понуђену акцију, те није могућ упис и пренос издатих акција у Централни регистар ХоВ.   
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