На основу члана 72. Закона о приватизацији ("Сл. гласник РС", бр. 38/01 и 18/03) и члана 9. Закона
o Акцијском фонду ("Сл. гласник РС", бр. 38/01), Агенција за приватизацију и Акцијски фонд
обављују следећи:

ЈАВНИ ПОЗИВ
свим појединачним акционарима предузећа КЊАЗ МИЛОШ А.Д., АРАНЂЕЛОВАЦ, да придруже
своје акције на продају заједно са акцијама истог предузећа које су у порфтељу Акцијског фонда
(АФ) у циљу продавања већинског пакета акција методом јавне понуде
•

Назив и седиште предузећа чије се акције обједињују: КЊАЗ МИЛОШ а.д., Аранђеловац

•

Број акција АФ-а: 114.295 акција што чини 31,28% укупног капитала

•

Број акција ПИО фонда: 36.543 акција што чини 10,00% укупног капитала

•

Укупно Акција АФ-а и ПИО фонда: 150.838 акција што чини 41,28% укупног капитала

•

Износ минималне цене по акцији која ће бити предмет Јавне понуде за продају од
стране Агенције за приватизацију и Акцијског фонда након придруживања: 20.000,00
динара;

•

Потенцијални инвеститор је у обавези да откупи све придружене акције које ће бити
предмет јавне понуде за продају акција.

•

Инвестициони програм:
o Потенцијални инвеститор се обавезује да у првој години након куповине акција
инвестира из сопствених извора у опрему и технологију која су у функцији вршења
основне делатности, као и у логистику и маркетинг производа предузећа, у износу не
мањем од 20 милиона Евра у динарској противвредности.

•

Социјални Програм:
o потенцијални инвеститор се обавезује да три године након куповине акција не сме
отпуштати раднике затечене на платном списку у моменту објаве јавне понуде по
основу технолошког вишка. Све отпремнине (у случају добровољног вишка) су
предмет договора са репрезентативним синдикатима предузећа,
o

потенцијални инвеститор се обавезује да у првој години након куповине акција
одржава ниво зарада на реалном нивоу – затечени ниво уз обавезу месечног
усклађивања са растом трошкова живота,

o

нови власник мора да настави са испуњавањем свих осталих социјалних права која
су, до момента објаве јавне понуде за продају, стечена од стране запослених по
основу затеченог појединачног колективног уговора уколико другачије не буде
договорено са репрезентативним синдикатима предузећа,

o

потенцијални инвеститор се обавезује да у првој години након куповине акција
обезбеди шему бонуса повезаних са профитом за запослене као проценат профита
након опорезивања. Ова шема ће, међутим, бити ограничена на максимум 5%
профита након опорезивања.

•

Начин подношења налога продаје: сваки акционар може поднети налог продаје сваком
брокеру који је члан Централног регистра ХоВ, уз обавезу берзанских посредника да своје
налоге продаје обједине са акцијама Акцијског фонда у поступку заједничке продаје
методом јавне понуде коју ће спровести Агенција за приватизацију и Акцијски фонд.

•

Услови испуњености налога продаје:
o сваки налог продаје мора испунити услов минималне цене,
o треба да садржи писану изјаву да се налог продаје неће повлачити док траје
поступак продаје методом јавне понуде за продају, али не дуже од 95 дана од дана
објављивања јавне понуде за продају акција Акцијског фонда и придружених
акционара,
o треба да садржи налог брокеру да депонује акције на онај депоновани рачун хартија
од вредности понудe коју Агенција и Акцијски фонд саопште да прихватају.

•

Берзански посредници могу пријавити Акцијском фонду прикупљене налоге продаје
најкасније до 17 часова 24.09.2004.

•

Одмах након истека рока за придруживање акција биће објављена Јавна понуда за
продају акција
заинтересованим инвеститорима. Заинтересовани инвеститори
полажу банкарску гаранцију у висини од 50% инвестиција за прву годину и залогу на
акцијама као гаранцију за испуњавање инвестиционог и социјалног програма и
подносе понуде у складу са чланом 67. до 83. Закона о тржишту хартија од вредности
и других финансијских инструмената («Службени лист СРЈ», број 65/02 и «Службени
гласник РС», број 57/03).

•

Рок за објављивање иницијалне-прве понуде за преузимање заинтересованог
инвеститора је 30 дана од дана објављивања Јавне понуде за продају акција.

•

Агенција за приватизацију и Акцијски фонд ће разматрати све понуде
заинтересованих инвеститора укључујући и евентуалне конкурентске понуде у складу
са Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената
(«Службени лист СРЈ», број 65/02 и «Службени гласник РС», број 57/03).

•

Агенција за приватизацију и Акцијски фонд ће јавно саопштити чију понуду
прихватају.

•

Тражени услови из овог Јавног позива биће предмет Јавне понуде за продају акција
уколико се овим Јавним позивом прикупи већински пакет акција.

За све додатне информације, заинтересована правна и физичка лица се могу обратити
руководиоцу пројекта:
Миша Петровић
адреса: Трг Николе Пашића 5/VII, 11000 Београд, Република Србија
тел:
(+381 11) 3020 800 локал 722; факс: (+381 11) 3020 828
e-mail:
mpetrovic@priv.yu

