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На основу одредбе члана 11. 264. и 265. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“
бр. 36/2011, 99/2011) Скупштина акционара Акционарског друштва за производњу, прераду
и промет воћа поврћа и меса и спољнотрговинско пословање БУДИМКА ПОЖЕГА – у
реструктурирању, донела је дана 19.2.2013 године

УГОВОР O УСАГЛАШАВАЊУ
УГОВОРА О ОРГАНИЗОВАЊУ АД БУДИМКА ПОЖЕГА
KAO ОТВОРЕНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА КОЈИ
ПРЕДСТАВЉА ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА
Члан 1.
Овим уговором уређују се:
•
•
•

•

пословно име, матични број и седиште друштва,
претежна делатност друштва,
износ новчаног и неновчаног дела основног капитала који је уписан у Централни
регистар, са назнаком о укупном износу новчаних и неновчаних улога који су
уплаћени односно унети у друштво,
податке о акцијама које је Друштво издало и то: број акција, њихову врсту и класу
и њихову номиналну вредност.

ПОСЛОВНО ИМЕ
Члан 2.
Пословно име друштва гласи:
АKCIONARSKO DRUŠTVO POŽEGA ZA PROIZVODNJU PRERADU I PROMET
VOĆA, POVRĆA I MESA I SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – U
RESTRUKTURIRANJU (у даљем тексту: Друштво)
Скраћено пословно
RESTRUKTURIRANJU

име

Друштва

гласи:

AD

BUDIMKA

матични број: 07303041
СЕДИШТЕ
Члан 3.
Седиште Друштва је на следећој адреси: ПОЖЕГА, Златиборска бб
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ
Члан 4.
Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:
1032 ПРОИЗВОДЊА СОКОВА ОД ВОЋА И ПОВРЋА

POŽEGA

–

U

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА
Члан 5.
Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи:
16.107.916,59 ЕУРА односно 1.270.673.000,00 динара (словима : шеснаест милиона стоседам
хиљада девестошеснаест зарез педесет девет еура односно једнамилијарда двеста седамдесет
милиона шестстотина седамдесет три хиљаде динара .
Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи:
16.107.916,59 ЕУРА односно 1.270.673.000,00 динара (словима : шеснаест милиона стоседам
хиљада девестошеснаест зарез педесет девет еура односно једнамилијарда двеста седамдесет
милиона шестстотина седамдесет три хиљаде динара.
АКЦИОНАРИ
Члан 6.
Према Јединственој евиденцији акционара Централног Регистра, Друштво има 1.091
акционара.
Акционари друштва су:
Агенција за приватизацију,

број акција 711,576,

% од емисије 55.99993

ЈЕС Југоекспорт

број акција 254,35

% од емисије 20.00003

Акционарски фонд

број акција

1,753

% од емисије 0.13796

Мали акционари

број акција 303,209

% од емисије 23.86208

АКЦИЈЕ
Члан 7.
Друштво је укупно издало 1.270,673 акција чија је номинална вредност 1.000,00 динара по
акцији.
Издате акције су обичне и гласе на име.
Акције су регистроване у Централном Регистру са ознаком ЦФИ кода: ESVUFR и ИСИН
броја: PSBDMKE 92335
Члан 8.
Овај уговор је састављен у девет истоветних примерака од којих је један за поступак
регистрације, а остали примерци су за акционаре.
У Пожеги, дана 19.2.2013.год.
Радосав Танасковић
председник Скупштине

