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U skladu sa clanom 63. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br.31/2011) i clanom 67.Pravila poslovanja Beogradske 

berze, Poljoprivredno preduzeće "SAVA KOVAĈEVIĆ" AD Vrbas, objavljuje 

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA 

I Podaci o izdavaocu – javnom društvu: 

Poslovno ime:  Poljoprivredno preduzeće "SAVA KOVAĈEVIĆ" AD Vrbas 

MB: 08065888 

PIB: 100636176 

Adresa i sedište: Vrbas, Vinogradska kosa bb 

Ukupan broj emitovanih obiĉnih akcija: 313.949 

CFI kod: ESVUFR 

ISIN broj: RSSAKOE57730 

Ukupan broj emitovanih prioritetnih akcija: 3.176 

CFI kod: EPNXNR 

ISIN broj: RSSAKOE43334 

 

II Podaci o broju stecenih sopstvenih akcija koje su predmet obaveštenja u apsolutnom i 

relativnom iznosu: 

Broj stecenih sopstvenih akcija: 103 obicnih akcija 

% stecenih sopstvenih akcija od ukupnog broja obiĉnih akcija: 0,03280 % 

Broj stecenih sopstvenih akcija: 24 prioritetnih akcija 

% stecenih sopstvenih akcija od ukupnog broja prioritetnih akcija: 0,75566 % 

 

III Osnov, nacin i datum sticanja sopstvenih akcija koje su predmet obaveštenja: 

Sopstvene akcije koje su predmet ovog obaveštenja, stecene su od nesaglasnih akcionara u skladu sa odredbama clana 474. i 

475. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS" br.36/2011 i br.99/2011) 

Evidentirano u Centralnom registru HoV: 17.09.2014. 

 

IV Ukupan broj sopstvenih akcija na dan objavljivanja ovog obaveštenja: 

Na dan objavljivanja ovog obaveštenja Poljoprivredno preduzeće "SAVA KOVAĈEVIĆ" AD Vrbas   poseduje ukupno 2.881 

sopstvenih obiĉnih akcija, odnosno 0,91766 % od ukupnog broja obiĉnih akcija i ukupno 532 sopstvenih prioritetnih akcija, 

odnosno 16,75063 % od ukupnog broja prioritetnih akcija. 

 

                                                                                                          
Đoka Vujiĉić, direktor 
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