
ДОДАТАК 27
ОБЈАВА ДОКУМЕНТА

 

Приложена документација:

Захтевам да ми се достави потврда о објављеним документима:

Доказ о уплати накнаде

Друго: __________________________________________________________________________________________________

Позив акционарима за седницу скупштине

Записник са седнице скупштине акционара 

Обавештење о закљученом правном послу односно предузетој правној радњи у којој постоји лични интерес

Нацрт уговора/плана поделе о статусној промени

Правноснажна одлука суда о поништају одлуке о статусној промени

Правноснажна одлука суда о одређивању више цене/повољније сразмере замене акција 

Нацрт одлуке о промени правне форме

Позив члану друштва да изврши уплату/унос улога (чл. 48. ЗПД).

Обавештење о закљученом правном послу односно предузетој правној радњи у којој постоји лични интерес (чл.66. ЗПД)

Обавештење акционарима који имају право пречег уписа о издавању акција односно других хартија од вредности
(чл. 277. ЗПД). 

Понуда друштва за откуп сопствених акција (чл.285. ЗПД)

Записник са седнице скупштине акционара (чл. 363. ЗПД).

Нацрт одлуке о промени правне форме са обавештењем о времену и месту где се може извршити увид у документа
и акта друштва (чл. 480. ЗПД).

Нацрт уговора/плана поделе о статусној промени са обавештењем о времену и месту где се може извршити увид
у документа и акта друштва (чл.495. ЗПД). 

Правноснажна одлука суда о поништају одлуке о статусној промени (чл. 500. ЗПД).

Правноснажна одлука суда о одређивању више цене/повољније сразмере замене акција (чл. 565. ЗПД).

Документ за објаву на интернет страни Регистра привредних субјеката:

Позив акционарима за седницу скупштине (чл. 335. ЗПД).

Књига задругара (задруга која послује са чланарином, чл. 78. Закона о задругама)

Закључак из коначног извештаја задружног ревизора (чл. 78. Закона о задругама).

Књига задругара 

Закључак из коначног извештаја задружног ревизора

Друго:

Позив члану друштва да изврши уплату/унос улога  

Понуда друштва за откуп сопствених акција

Обавештење акционарима који имају право пречег уписа о издавању акција односно других хартија од вредности
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