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Извод из Записника
Седница Надзорног одбора „Планинка“ а.д. одржана 23. 3. 2017. године
На основу члана 475. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима („Слuжбени
гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), Надзорни одбор Акционарског
друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и производњу „Планинка“,
из Куршумлије, Косовска бр. 38, МБ: 07108079, на седници одржаној дана 23. 3. 2017.
године, донео је следеће
ОБАВЕШТЕЊЕ
о правима несагласних акционара на откуп њихових акција
поводом доношења одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта
(члан 474. - 475. Закона о привредним друштвима)
Акционари који гласају против или се уздрже од гласања за Одлуку о
повлачењу акција имају право да као несагласни акционари, траже од „Планинка“ а.д.,
Куршумлија ул. Косовска бр. 38, да откупи њихове акције.
Несагласни акционар који жели да оствари своје право на откуп акција, може
поднети захтев за остваривање тог права „Планинка“ а.д., Куршумлија, и то:
- на редовној седници Скупштине акционара на којој се доноси Одлука о
повлачењу акција са регулисаног тржишта или
- у року од 15 дана рачунајући од дана закључења редовне седнице
Скупштине акционара.
Рок за подношење захтева за остваривање права на откуп акција из претходног
става је преклузиван и акционар нема право на откуп акција ако захтев за откуп акција
не поднесе у наведеном року.
Захтев за остваривање права на откуп акција несагласни акционар доставља на
формулару захтева за остваривање права на откуп акција који је као саставни део овог
Обавештења/позива дат у материјалу за ову седницу Скупштине акционара и биће
објављен на интернет страни друштва www.planinka.rs, у складу са одредбама Закона о
привредним друштвима.
Акционар који затражи од „Планинка“ а.д., Куршумлија да од њега откупи
акције не може оспоравати одлуке на којима заснива то своје право.
Акционар који гласа за предложену Одлуку о повлачењу акција са регулисаног
тржишта нема право на откуп акција.
Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока од 15 дана од
дана закључења редовне седнице Скупштине акционара, несагласном акционару
исплати вредност његових акција које су предмет захтева у складу са чланом 475. став
3. Закона о привредним друштвима, а која је једнака највишој од следећих вредности

акција: књиговодствена вредност акција и процењена вредност акција, при чему су ове
вредности утврђене одлуком Надзорног одбора, која је дата у материјалу за ову
седницу Скупштине објављеном на интернет страни друштва www.planinka.rs. С
обзиром да није било трговања, тржишна вредност акција није меродавна у овом
поступку.
Исплата несагласних акционара извршиће се у складу са правилима пословања
Централног регистра.
Несагласни акционар који сматра да су му повређена права утврђена Законом о
привредним друштвима, може тужбом тражити остваривање својих права.
Право на откуп и исплату акција има и акционар који није присуствовао
седници Скупштине на којој се одлучује о доношењу Одлуке о повлачењу акција са
регулисаног тржишта.
Ово Обавештење/позив се објављује на сајту Друштва, сајту Агенције за
привредне регистре и сајту Београдске берзе, без прекида до дана одржавања седнице
Скупштине и доставља се Комисији за хартије од вредности.
Ово Обавештење се истовремено сматра и позивом у вези са одржавањем
Скупштине акционара, а у складу са чланом 65. Став 2. Закона о тржишту капитала и
Правилником о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате
несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта односно
МТП („Службени гласник“ РС, бр. 10/12 и 50/12).
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