Образац МУО

На основу члана 40. Закона о преузимању акционарских друштава ("Службени гласник РС", бр.
46/06, 107/2009 и 99/2011) и члана 24. Правилника о садржини и форми понуде за преузимање
акција ("Службени гласник РС", бр. 10/2012) Надзорни одбор

„СРЕМПУТ“ АД РУМА
ОБЈАВЉУЈЕ
МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОНУДОМ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

“SREMPUT-KONZORCIJUM“ Д.О.О. Београд
Мишљење о висини понуђене цене

Понуђена цена је у складу са Законом о преузимању
акционарских друштава и мишљење је позитивно.
Мишљење Надзорног одбора о плановима понуђача
о будућем пословању, делатности циљног друштва и
места њеног обављања је позитивно.

Мишљење о намери понуђача у погледу будућег
пословања циљног друштва
Мишљење о статешким 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 Надзорног
одбора у вези са понудом за преузимање акција и исход
тих преговора
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 Надзорног одбора због
превременог разрешења услед преузимања контроле над
управљањем друштвом или које се односе на даље
обављање послова тих чланова
Ако су у понуди за преузимање акција наведени нетачни
подаци, навести тачну садржину података
Јасан став Надзорног одбора да ли подржава или не
подржава понуду за преузимање

Мишљење Надзорног одбора је да нема негативних
последица намере понуђача у вези са запосленима и
управом, укључујући и материјалне промене у
условима запошљавања
Нису вођени преговори понуђача и чланова
Надзорног одбора у вези понуде за преузимање
Нису закључени уговори или споразуми понуђача (и
лица које са њим заједнички делује) и чланова
Надзорног одбора, који се односе на исплате
накнада и/или друге погодности чланова Надзорног
одбора због превременог разрешења услед
преузимања контроле над управљањем друштвом
или који се односе на даље обављање послова тих
чланова.
Сви подаци наведени у понуди за преузимање су
тачни
Надзорни одбор једногласно подржава понуду
понуђача за преузимање акција

Надзорни одбор:
Рума, 20.02.2013.год
Место и датум

М.П.

Предраг Петровић с.р.
Слободан Чабрило с.р.
Игор Митровић с.р.
Перо Благојевић с.р.
Горан Илић с.р.

