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Београд, 23.09.2010. године
Mишљење у вези примене Закона о преузимању
Комисија за хартије од вредности је дана 31.08.2010. године примила захтев за мишљење у
вези примене одредаба Закона о преузимању („Сл. гласник РС“ бр. 46/06, 107/09 – у даљем
тексту Закон).
У захтеву се наводи да Банка планира нову докапитализацију у којој би учествовала и
страна банка која већ има учешће у акционарском капиталу Банке од 55,1%.
У захтеву се такође наводи да је уговором акционара утврђена докапитализација Банке од
стране стране банке куповином нове емисије акција, или путем субординираних обавеза у
износу од 30.000.000,00 еура.
Поставља се питање, а имајући у виду одредбе поменутог уговора, као и одредбе Закона о
преузимању, да ли страна банка , као купац будуће емисије акција, има или нема обавезу
давање понуде за преузимање акција Банке уколико поново купује акције Банке као
професионални инвеститор?
Комисија је разматрала наведени захтев на 758. седници VII сазива одржаној 23.09.2010.
године и донела следеће
МИШЉЕЊЕ
Комисији за хартије од вредности (у даљем тексту Комисија) су поводом постављеног
захтева, као и раније поднете документације, познате следеће чињенице:
-Страној банци је одобрен статус професионалног инвеститора ове године, а на основу
члана 4. став 2. Уредбе о начину и ближим критеријумима за утврђивање статуса
професионалних инвеститора за одређена правна лица („Сл. гласник РС“ бр. 19/07 – у
даљем тексту Уредба), односно члана 8. и 9. Правилника о садржини и форми захтева за
утврђивање статуса професионалних инвеститора за одређена правна лица („Сл. гласник
РС“ бр. 28/07 – у даљем тексту Правилник).
-Република Србија је ове године (Министарство финансија) потписала Уговор са страном
банком ради уписа одређених обичних акција Банке кроз емисију акција без јавне понуде
за професионалног инвеститора (преамбула Уговора)
- Страна банка је стекла 55,1% учешћа у капиталу Банке.
Дакле, обзиром да је страна банка имала статус професионалног инвеститора и да је
деловала заједнички са Републиком (предметни уговор), она није имала обавезу
подношења захтева за одобрење објављивања понуде за преузимање по основу ранијег
стицања, јер су били испуњени услови по члану 8. ст. 1 тачка 9а) Закона о преузимању.

У случају наредног стицања акција Банке. од стране стране банке, поставља се питање
обавезе објављивања понуде за преузимање.
Страна банка више нема статус професионалног инвеститора, обзиром да јој је овај статус
одобрен само за једно предметно улагање, али има могућност да за свако наредно, затражи
од Комисије за хартије од вредности, ново одобрење (члан 9. став 4. Правилника).
Као кумулативни услов који мора бити испуњен у случају примене члана 8. став 1. тачка
9а) Закона о преузимању, а да би страна банка била изузета и код наредног стицања од
обавезе објављивања понуде за преузимање, је услов да страна банка делује заједнички са
Републиком.
Износећи све познате чињенице, Комисија сматра да је неопходно да се сама
заинтересована страна – страна банка или Банка, обрате за тумачење одредаба овог
уговора Министарству финансија, као једном од потписника поменутог уговора, а у
смислу њиховог изјашњења да ли Република Србија у поменутом правном послу делује
заједнички са страном банком.
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