На основу Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011- у даљем тексту Закон),
Управног одбора Акционарског друштва за производњу металних производа ИНТЕРСИЛВЕР Земун, на
седници одржаној 21.05.2012. године усвојиo је
ПРЕДЛОГ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
УГОВОРА О ОРГАНИЗОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ИНТЕРСИЛВЕР
РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Акционарско друштво за производњу металних производа ИНТЕРСИЛВЕР Земун, Цара
Душана 266 (у даљем тексту: Друштво) основано је као друштвено предузеће, које је приватизовано је у
складу са Законом о приватизацији, а Решењем БД 19885/2005 од 13.06.2005. године преведено у
регистар Агенције за привредне регистре.
Друштво има матични број 07033257 и ПИБ 100097594.
Овим актом врши се усклађивање Друштва са Законом о привредним друштвима, тако да се доношењем овог акта замењују у целини и престају да важе одредбе оснивачког акта од 22.12.2006. године
(овереног дана 29.11.2006. године пред Општинским судом у Сопоту под Ов.I бр. 2030/06) као одредбе
Статута Друштва од 17.02.2006. године.

Члан 1.
Овим актом уређује се:
1) пословно име и седиште друштва;
2) претежна делатност друштва;
3) износ новчаног и неновчаног дела основног капитала који је уписан у Централном регистру,
са назнаком о укупном износу новчаних и неновчаних улога који су уплаћени, односно унети у
Друштво;
4) податке о врстама и класама акција које је Друштво издало, са битним елементима сваке класе
акција у смислу закона којим се уређује тржиште капитала.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА
Члан 2.
Друштво је организовано као АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
Члан 3.

Друштво послује под пословним именом:
металних производа ИНТЕРСИЛВЕР АД Земун

Акционарско друштво за производњу

Скраћено пословно име Друштва је: ИНТЕРСИЛВЕР АД Земун
Члан 4.
Седиште Друштва је у Земуну, Цара Душана бр. 266.

Члан 5.
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Одлуку о промени пословног имена и седишта Друштва доноси Одбор Директора Друштва.

III ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА
Члан 6.
Претежна делатност Друштва је:
2571 – Производња сечива
Друштво може обављати и друге делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност уколико за то испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности одлуку доноси Одбор директора.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА
Члан 7.
Укупан основни капитал друштва (уписан и
(противвредност 1.779.830,29ЕУР на дан 30.11.2004. године)

уплаћен)

износи

137.746.405,63РСД

V БРОЈ, ВРЕДНОСТ, ВРСТЕ И КЛАСЕ АКЦИЈА ДРУШТВА
И ПРАВA ИЗ АКЦИЈА
Члан 8.
Основни капитал Друштва подељен је на 11472 обичне акције CFI код ESVUFR, ISIN број
RSINTSE69749, номиналнe вредности 12.000,00РСД.
Акције Друштва су обичне, гласе на име и преносиве су у складу са позитивним прописима.
Све акције су акције исте класе.

Члан 9.
Издате акције и идентитет акционара уписани су у Централни регистар хартија од вредности (У
даљем тексту. Централни регистар).
Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је законити
ималац акције уписано у Централни регистар, а дан уписа у регистар јесте дан стицања акција.
Члан 10.
Акционари, власници обичних акција, имају следећа права из акција:
1) право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
2) право на исплату дивиденде;
3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом
којим се уређује стечај;
4) право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за
обичне акције, из нових емисија;
5) друга права у складу са законом и статутом Друштва

XVIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
На сва питања која нису уређена овим актом примењиваће се одговарајуће одредбе Закона.
Члан 12.
Овај акт сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од чега 4 (четири) за потребе Друштва, 1
(један) примерак за потребе суда ради овере и 1 (један) примерак за потребе регистрације код Агенције
за привредне регистре.
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Члан 13.
Оваj акт ступа на снагу даном овере од стране надлежног органа.

У Београду 21.05.2012. године
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
___________________________
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