ОРАХОВО А.Д. НОВО ОРАХОВО
Ул. Торњошки пут 2
Ново Орахово
Број:1508/17
Датум:05.10.2017.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

На основу чланова 314., 316. став 1. тачка 2., 319 и 329. Закона о привредним друштвима („Сл.
гласник РС“ 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) Скупштина акционара друштва Орахово а.д. Ново
Орахово на својој ванредној седници одржаној дана ___2017. године доноси са _____ гласова „ЗА“,
што представља ___% гласова присутних акционара класе акција која има право гласа следећу
ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА И
СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА
Члан 1.
Основни капитал Друштва Орахово а.д. Ново Орахово износи 154.953.000,00 динара, уписаног и
уплаћеног, према подацима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (даље:
Централни регистар).
Друштво је издало 1.549.530 обичних акција појединачне номиналне вредности 100,00 динара са
ознакама: CFI код ESVUFR, ISIN број RSORHVE62718, од којих 109.240 акција су сопствене акције
Друштва Орахово а.д. Ново Орахово (у даљем тексту: Друштво).
Члан 2.
Поништава се 109.240 комада сопствених акција Друштва које чине 7,04988% основног капитала
Друштва, појединачне номиналне вредности 100,00 динара, следећих ознака CFI код ESVUFR, ISIN
број RSORHVE62718, стечених на основу одлуке Скупштине акционара друштва о стицању
сопствених акција број 641 од 28.04.2014. године и Одлуке одбора директора од 18.07.2014. године.
Члан 3.
Смањује се основни капитал Друштва поништењем свих сопствених акција (109.240 акција)
номиналне вредности 100,00 динара по акцији, што укупно износи 10.924.000,00 динара.
Члан 4.
Основни капитал Друштва после поништења сопствених акција и по том основу смањења основног
капитала износи 144.029.000,00 динара и подељен је на 1.440.290 обичних акција номиналне
вредности 100,00 динара по акцији.
Члан 5.
Циљ смањења основног капитала је дугорочна стабилност Друштва и заштита интереса акционара.
Одлуком о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала Друштва не мењају се права
акционара, односно није повређен принцип равноправности акционара нити се угрожава
солвентност Друштва и права Поверилаца.
Члан 6.
Ова Одлука региструје се у складу са чланом 314. став 3. Закона о привредним друштвима. Регистар
привредних субјеката објављује Одлуку у непрекидном трајању од 3 месеца почев од дана
регистрације.

Члан 7.
По доношењу решења о регистрацији ове одлуке, Централном регистру, депоу и клирингу хартија
од вредности подноси се захтев за упис промене проистекле из смањења основног капитала
Друштва.
Члан 8.
По извршеном упису промене у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности
извршиће се регистрација смањења основног капитала у АПР-у.
Члан 9.
Повериоци чија су потраживања, независно од датума доспећа, настала пре истека рока од 30 дана
од дана објаве Одлуке о смањењу основног капитала, могу писаним путем тражити од Друштва
обезбеђење тих потраживања до истека периода објаве Одлуке.
Члан 10.
Основни капитал Друштва сматра се смањеним даном регистрације смањења основног капитала у
складу са Законом о регистрацији.
Члан 11.
Овлашћује се и задужује Одбор директора, да у случају потребе, изврши све техничке корекције ове
одлуке у циљу њене успешне реализације.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу даном усвајања на Скупштини акционара.

Председник скупштине акционара
___________________
Миле Јовичић

