Теразије 23, 11000 Београд, Србија и Црна Гора
тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у тексту Jaвног позива за учешће
на јавним аукцијама који је објављен у дневном листу «Политика», дана 18.07.2003. године,
поткрала грешка, па се даје:

Исправка Јавног позива за учешће на јавним аукцијама
У јавном позиву, у делу који се односи на структуру најзначајније опреме за Акционарско друштво за производњу картонске, папирне и
флексибилне амбалаже АМБ ГРАФИКА, Нови Сад, уместо података који су објављени, треба да стоје следећи подаци:
1) Основни подаци о субјекту приватизације: Акционарско друштво за производњу картонске, папирне и флексибилне амбалаже АМБ ГРАФИКА, НОВИ САД
Укупна процењена вредност капитала који се приватизује износи: 240.589.000 Дин или 3.690.170 *ЕУР-а што
представља 69,881 % укупног капитала привредног субјекта.
Депозит за учешће на аукцији износи: 24.059.000 Дин или 369.019 *ЕУР-а
Пoчетна цена на аукцијској продаји износи: 48.118.000 Дин
Минимум инвестиција у субјект приватизације износи: 81.451.000 Дин

Шифра аукцијске продаје: 010903-0786
Матични број субјекта: 08023867
Делатност субјекта: Производња таласастог папира и амбалаже

Најважнија имовина субјекта приватизације
A) Зграде - најважнији објекти (м2):

1. Погонска хала зграда 1 (3162) 2. Зграда анекс (1425) 3. Погонска хала зграда 2
(1850) 4. Картонажа и механичка столара (747)
В) Земљиште (м²):
Биланс успеха за:

Исказан у:
Укупни пословни приходи
Укупни пословни расходи

2001. годину

Б) Најзначајнија опрема:

1) Heidelbergspidmaster 2) Уређај за дезоксидацију 3) Ур. за раз. офс. плоча 4) Бакарна када 5) Апарат за
копирање 6) Вертикална камера 7) Копир рам 8) Штанц аутомат (Раболини) 9) Путничко возило (Dodge) 10)
Путничко возило (Хјундаи) 11) Камион (ЗАС) 12) Опрема за ПТТ саобраћај 13) Канцеларијска опрема 14)
Компјутерска опрема 15) Нож (Vohlenberg)

Дин
**EУР
486.837.000
8.182.409
476.914.000
8.015.631
Најважнији производи/услуге: 1) Етикете, бланкете, картонске кутије 2) Карт.кут.за козм.,фолије за течна паков. 3) Фолије за зрнаста паков.,омотнице за сап.
Укупан број запослених: 356; од тога ВСС: 24

2002. годину

Дин
446.509.000
448.814.000

**EУР
7.398.045
7.436.236

