
У складу са одредбама члана 65 став 2 Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ бр. 

31/2011)

Акционарско друштво за трговинске и друге послове

„МЕТALOTEHNA TRADE“ 

Београд, улица Краља Милутина бр. 36 

мат.бр. 06673244, шифра делатности 4752

објављује:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(Одржана Редовна седница Скупштине акционара)

Редовна седница Скупштине акционара привредног друштва „Метаlotehna trade“ А.Д. Београд

одржана је дана 30. јуна 2014. године у просторијама „Метаlotehna trade“ А.Д.  Београд, Краља

Милутина бр. 36, са почетком у 12 часова.

На редовној седници Скупштине акционара донете су одлуке о:

• Усвајању Извештаја о пословању и годишњег финансијског обрачуна Акционарског

друштва „Метаlotehna trade“ Београд за пословну 2013. годину;

• Усвајању  Извештаја  независног  ревизора  о  годишњем  финансијском  извештају

Акционарског друштва „Метаlotehna trade“ Београд за пословну 2013. годину;

• Избору ревизора за пословну 2014. годину

У Београду, 05.07.2014. године

              Aкционарско друштво

   „METALOTEHNA TRADE“ А.Д.

                                                                                                            Гeнерални директор

                                                                                                           Драган Перковић, с.р.



 "METALOTEHNA TRADE" A.D.
  BEOGRAD, Kralja Milutina 36

Na  osnovu  člana  329.  tačka  8.  Zakona  o  privrednim  društvima  i  člana  ___  Statuta,
Skupština Društva na sednici održanoj 30.06.2014. godine donela je

O D L U K U
   

o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa izveštajem nezavisnog
revizora

Usvajaju se redovni godišnji finansijski izveštaji za 2013. godinu sa Izveštajem nezavisnog
revizora  „Euroaudit“,  Beograd,  prema kojima je  Akcionarsko  društvo  Metalotehna Trade
Beograd u 2013. godini ostvarilo negativan finansijski rezultat – neto gubitak u iznosu od
529 hiljada dinara.

U Beogradu, 30.06.2014. godine

                                                                                                 Predsednik 
                                                                                         Skupštine akcionara

                                                                                             Dragan Perković  



"METALOTEHNA TRADE" A.D.
  BEOGRAD, Kralja Milutina 36

I   Z   J   A  V   A

Izjavljujem da nadležni organ Društva "Metalotehna trade" a.d., Beograd nije doneo
Odluku  raspodeli  dobiti,  odnosno  o  pokriću  gubitka,  s  obzirom  da  je  na  kraju
poslovne 2013. godine Društvo ostvarilo negativan finansijski rezultat – neto gubitak
u iznosu od 529 hiljada dinara.

Beograd, 30.06.2014. godine

                                                                                                        D i r e k t o r   
                          

                                                                                         __________________
                                                                                             Perković Dragan   

 


