
Акционарско друштво за природна лечилишта, туризам,  
угоститељство и производњу „Планинка“ Куршумлија 
Број: 1059/2 
Датум: 23. 10. 2014. године 
 
Извод из Записника 
Седница Надзорног одбора АД „Планинка“, одржана 23. 10. 2014. године 
 
 
Надзорни одбор Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, 
угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије, на основу члана 282. став 
4. тачка 1) Закона о привредним друштвима, поводом сазивања XXXIII ванредне 
седнице Друштва, дана 23. 10. 2014. године доноси следеће 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
 
 ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ сви акционари Акционарског друштва за природна 
лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“ из Куршумлије, да 
су дана 30. 6., 28. 8. и 1. 10. 2014. године донете одлуке о стицању сопствених 
акција. Дана 11. 7. и 16. 7. 2014. године донете су и одлуке о побољшању услова за 
стицање сопстевних акција од свих акционара. 
 

У свим одлукама цена по којој се купују акције одређена је у висини од 
21.600,00 динара, док је време трајања понуде било до 17. 7., 10. 9. и 20. 10. 2014. 
године.  

 
Разлози за стицање сопствених акција су што је Надзорни одбор АД 

„Планинка“ оценио да је до великих осцилација цена акција дошло из 
неекономских узрока и разлога који нису у вези са пословањем и стабилношћу 
фирме, да је нестабилност цена акција на финансијском тржишту специфичног и 
привременог карактера па су ради заштите интереса акционара АД „Планинка“, 
обезбеђења реализације годишњих и дугорочних планова развоја и спречавања 
наступања непосредне и веће штете по Друштво, донете Одлуке о стицању 
сопствених акција на организованом тржишту. 

 
Начин стицања сопствених акција, број и укупна номинална вредност, 

њихово учешће у основном капиталу друштва садржани су у одлукама о стицању 
сопствених акција и понудама и јавним позивима који су доступни на веб страници 
www.planinka.rs, као и на веб страници организованог тржишта www.belex.rs. 

 
До последњег предвиђеног рока укупно је стечено 3.981 акција (6,10%), све 

по цени од 21.600,00 динара. 
 
 
  Председник Надзорног одбора 

Жарко Ђурић, дипл. економиста 
 
 
 
 

                                                                                           


