
Na osnovu odredbi člana 65.stav 2.Zakona o tržištu kapitala (SL.Glasnik RS br.31/2011),

ELEKTROVEZE-PROIZVODNJA a.d. Iz Beograda,Svetog Nikole 27,

Matični broj  06419461 ,šifra delatnosti  2630,

Objavljuje                                 IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU 
                                                                 (održanoj redovnoj sednici skupštine)

Redovna sednica Skupštine Elektroveze-Proizvodnja a.d. Iz Beograda,održana je dana 05.06.2014

god. u prizemlju poslovnog objekta u Beogradu,ul.Svetog Nikole 27,sa početkom u 13:00 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara

Elektroveze-Proizvodnja a.d.,izdate od Centralnog registra,depoa i kliringa hartija od vrednosti na

dan 05.maj 2014 god.

Sednici su prisustvovali akcionari koji su raspolagali sa ukupno 7.509 akcija,sto je činilo većinu

od 77,249% u odnosu na izdatih 9.720 akcija sa pravom glasa.

Skupština je na navedenoj sednici po utvrdjenom dnevnom redu donela sledeće odluke:

1.Donete su odluke kojima su usvojeni:
   a.Finansijski  izveštaj  i  godišnji  izveštaj  o  poslovanju  Elektroveze-Proizvodnja  a.d.u2013

godini,sa  izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja;

      b.  Gubitak po redovnom finansijskom izveštaju za 2013 god.,biće pokriven do  kraja             

 tekuće godine,što će biti definisano na narednoj sednici Skupštine.      

2.Doneta je odluka da se za predsednika Skupštine akcionara izabere dosadašnji predsednik
   -Dušan Stanojević.
3.Usvojen je predlog o izboru revizorske kuće koja će obaviti reviziju poslovanja u 2014 g.
4. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja popisne komisije a samim tim  i otpis:

-inventarski broj 53-mašina za motanje relea

-inventarski brojevi 182 i 183-stolice okretajuće

-šifra 5-sijalica za lupa lampu-2 kom

 Dat je predlog da se predmetne stvari komisijski iznesu iz preduzeća i unište.

                                                                           

Direktor

Predsednik skupštine

ELEKTROVEZE - PROIZVODNJA A.D.

PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE



Dana 05.06.2014 g,u prostorijama preduzeća "Elektroveze-Proizvodnja"ad

Beograd,Svetog Nikole br.27,održana je redovna sednica Skupštine akcionara

društva,na kojoj je doneta

        ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA  ZA  2013 g        

Odlukom se ODOBRAVA finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju 

Elektroveze-Proizvodnja a.d. u 2013 g.sa izveštajem i mišljenjem revizora o

izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja. 

      

                                                                                      Direktor

__________________

                                                                              Snežana Vrzić Orlović

ELEKTROVEZE - PROIZVODNJA A.D.

PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE



Dana 05.06.2014 g,u prostorijama preduzeća "Elektroveze-Proizvodnja"ad

Beograd,Svetog Nikole br.27,održana je redovna sednica Skupštine akcionara

društva,na kojoj je doneta

        ODLUKA U VEZI GUBITKA PO REDOVNOM  FI  ZA  2013 g        

Gubitak po redovnom finansijskom izveštaju za 2013 g.biće pokriven do kraja

tekuće godine,što će biti definisano na narednoj sednici Skupštine.

      

                                                                                      Direktor

__________________

                                                                              Snežana Vrzić Orlović

                     

                                                                    
                                                                                                                      

ELEKTROVEZE - PROIZVODNJA A.D.

PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE

Tel/fax: 011 / 2416-543
Tekući račun: 205-3328-95         Komercijalna banka
Matčni broj: 06419461
Šifra delatnosti: 32200
PIB 100005359


