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Mишљење у вези са намером мањинског акционара друштва да прода своју акцију
нерезиденту, који је повезано лице са већинским власником
Комисија за хартије од вредности примила је дана 24.08.2011. године захтев
Акционарског друштва за осигурање у вези са намером мањинског акционара овог
друштва да прода своју једину акцију, коју има у поседу, нерезиденту АД, који је
повезано лице са страним АД, већинским власником АДО.
С тим у вези, постављено је следеће питање: „Да ли је потребно да се објави понуда за
преузимање у вези са стицањем једне акције, која је у поседу мањинског акционара,
нарочито имајући у виду да нема других акционара чија би права била умањена или
ускраћена, а у складу са одредбама важећег Закона о преузимању акционарских
друштава?“
Поводом наведеног захтева Комисија за хартије од вредности је на 14 сеници VIII сазива
од 09.09.2011. године донела следеће:
МИШЉЕЊЕ
Акционарско друштво за осигурање је основано у складу са Законом о осигурању и има
два акционара – већинског власника страно АД, који поседује 1035157 комада обичних
акција, што чини 99,99990% акцијског капитала и мањинског акционара, који поседује
једну акцију, што чини 0,00010% учешћа у акцијском капиталу. Ово друштво има у
власничкој структури и друштвени капитал, који је исказан кроз обрачунске акције и
чини 3.91538% основног капитала друштва.
Поводом постављеног питања о обавезности давања понуде за преузимање у случају
додатног стицања једне акције од стране повезаног лица АД, дајемо следеће мишљење:
Увидом у базу података Комисије за хартије од вредности, утврђено је да је 2006. године,
страно АД, као понуђач, стекло понудом за преузимање 624950 акција са правом гласа,
односно 95,42% акција циљног друштва АДО. Сходно члану 6. став 4. Закона о
преузимању акционарских друштава, лице које је на основу понуде за преузимање
стекло 75% и више акција с правом гласа циљног друштва, обавезно је да објави понуду
за преузимање осталим акционарима када након понуде за преузимање стекне најмање
додатних 5% акција са правом гласа. Имајући у виду да је реч о друштвима , у смислу
члана 4. став 3. Закона о преузимању акционарских друштава, лица која заједнички
делују, стицање једне акције од стране стицаоца може се третирати као додатно стицање
од стране АД. Како се стицањем додатне једне акције, не досеже праг од прописаних
додатних 5% акција издаваоца у односу на претходну понуду, наведена правна лица нису
обвезници понуде за преузимање.Друштва немају обавезу давања понуде за преузимање
и из разлога што би, у конкретном случају, постали власници свих издатих акција са
правом гласа АДО уписаних у Централном регистру хартија од вредности, те понуду
немају коме ни упутити.
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Истовремено, подсећамо да Закон о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2004, 70/2004 испр., 61/2005, 61/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон, 101/2007, 63/2009 - одлука УС и
107/2009) уређује услове и начин обављања делатности осигурања, као и надзор над
обављањем делатности осигурања. Наглашавамо да Комисија за хартије од вредности
није надлежна за тумачење одредби Закона о осигурању. Због тога сматрамо да је
потребно захтеве за мишљење у вези са спровођењем поступка промене власничке
структуре АДО. упутити истовремено и Народној банци Србије, као надзорној
институцији за послове осигурања и Агенцији за осигурање депозита, због постојања
друштвеног капитала у власничкој структури издаваоца, чија је приватизација у
надлежности Агенције.
Председник Комисије
др Зоран Ћировић

2
Београд, Омладинских бригада 1
Телефон: (011) 2603-774  Факс: (011) 2137-924

