
 

 

 

 

 

 

Управни одбор Акционарског друштва за природна лечилишта, туризам, угоститељство и 
производњу „Планинка“ из Куршумлије, по одржаној седници дана _____ 05.2011. године, 
на којој је усвојио Извештај а на основу члана 289. Закона о привредним друштвима 
подноси Скупштини Друштва 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
O реализацији Oдлукe о стицању  сопствених акција  

 
 

Скупштина AД „Планинка“, на предлог Управног одбора, дана 28.12.2010. године 
донела је Одлуку о стицњу сопствених акција про – рата, на основу члана 222. став 1. 
Закона о привредним друштвима.  

 
Према овој одлуци AД „Планинка“ може да откупи односно стекне сопствене 

акције у висини до 20%, што укупно износи до 13.056 акција, по цени коју одређује 
Управни одбор друштва, а на основу јавних информација о оствареном трговању акцијама 
AД „Планинка“, на Београдској берзи и у складу са финансијским могућностима друштва. 
Стицање акција могло је да се врши у наредних  18 месеци од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

 
Од доношења Одлуке о стицњу сопствених акција про – рата до дана када је 

Управни одбор прихватио текст овог извештаја и упутио га Скупштини на усвајање АД 
„Планинка“ је купила укупно  368 акција.  
 

Све сопствене акције АД „Планинка“ је стицала по методу про – рата, уз накнаду, 
по берзанским ценама на дан куповине.  
 

Цену за куповину акција на Београдској берзи одређивао је Управни одбор 
Друштва, на основу јавних информација о оствареном трговању акцијама AД „Планинка“ 
у складу са финансијским могућностима Друштва, сагласно овлашћењу из Одлуке о 
издавању сопствених акција. 
 
 
 

                                                                                          Председник Управног одбора 
                                                                                              Генерални директор  

 
                                                                                                _______________________ 

                                                                                       Радован Раичевић, дипл. ецц. 
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