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На основу члана 40. Закона о преузимању акционарских друштава ("Службени гласник РС", бр. 46/2006, 
107/2009, 99/2011 и 108/2016) и члана 17. Правилника о садржини и форми понуде за преузимање акција 
("Службени гласник РС", број 7/2017) Управни одбор Комерцијалне банке АД Београд 

                                                                                                      
 

ОБЈАВЉУЈЕ 
МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОНУДОМ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana 
 

Мишљење о висини понуђене цене Понуђена цена је у складу са законским прописима. 
Мишљење о намери понуђача у погледу будућег пословања 
циљног друштва 

Управни одбор подржава планове Понуђача у 
погледу будућег пословања Циљног друштва. 

Мишљење о стратешким плановима понуђача у односу на 
циљно друштво и могућим последицама реализовања наведених 
планова на политику запошљавања и радноправни статус 
запослених циљног друштва, укључујући и материјалне промене 
у условима запошљавања 

Управни одбор има позитивно мишљење о 
стратешким плановима Понуђача у односу на 
Циљно друштво и могућим последицама 
реализовања наведених планова на политику 
запошљавања и радноправни статус запослених 
Циљног друштва, укључујући и материјалне 
промене у условима запошљавања 

Навести да ли је било преговора понуђача и лица са којима 
понуђач делује заједнички и чланова Управе у вези са понудом 
за преузимање акција и исход тих преговора 

Нису вођени преговори између Понуђача и чланова 
Управе Циљног друштва у вези са Понудом за 
преузимање. 

Подаци о евентуалним уговорима или споразумима понуђача и 
лица са којима понуђач делује заједнички и чланова Управе, 
који се односе на исплате накнада и/или друге погодности 
чланова Управе због превременог разрешења услед преузимања 
контроле над управљањем друштвом или које се односе на даље 
обављање послова тих чланова 

Не постоје закључени уговори или споразуми 
између Понуђача и чланова Управе Циљног друштва 
који се односе на исплате накнада и датих других 
погодности члановима Управе Циљног друштва. 
Напомињемо да је непосредно након преузимања 
контроле над Циљним друштвом путем стицања 
83,23% обичних акција Циљног друштва, већ 
именована нова Управа, коју чине лица предложена 
од стране Понуђача, у складу са поступком 
предвиђеним у Уговору о купопродаји акција у вези 
са 83,23% обичних акција Циљног друштва, 
закљученог између Понуђача као Купца и Републике 
Србије као Продавца.   

Ако су у понуди за преузимање акција наведени нетачни подаци, 
навести тачну садржину података 

Сви подаци у понуди за преузимање су тачни. 

Јасан став Управе да ли подржава или не подржава понуду за 
преузимање 

Управни одбор у потпуности подржава понуду за 
преузимање. 

Нема издвојеног мишљења појединих чланова Управног одбора. 
Напомена: Председник Управног одбора, Арчибалд Кремсер и чланови Управног одбора – Блаж 
Бродњак, Игор Залар и Марко Јерич, изузимају се из давања Мишљења о понуди јер су лица која 
заједнички делују са Понуђачем .  

 
Београд, 15.03.2021. године  УПРАВНИ ОДБОР  
   
                                                                      Уршула Ковачич Кошак, члан, c.р 
     
   Весна Водопивец, члан, с.р 
 
                                                                  Драган Ђуричин, независни члан, с.р 
 
                                                                Ненад Филиповић, независни члан, с.р  
            
                                                                                      Guy Richard Steel Stevens, независни члан,с.р    




