
 

Образац МУО 
 

На основу члана 40. Закона о преузимању акционарских друштава ("Службени гласник РС", бр. 

46/2006, 107/2009, 99/2011 и 108/2016) и члана 17. Правилника о садржини и форми понуде за преузимање 

акција ("Службени гласник РС", број 7/2017) Управa друштва ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА а.д. 

Београд, МБ 07725531                                                                                                    
 

ОБЈАВЉУЈЕ 

 

МИШЉЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОНУДОМ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  

ПОНУЂАЧА АГРОМАРКЕТ Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ 

 
Мишљење о висини понуђене цене Понуђена цена је у складу са одредбама члана 22. Закона 

о преузимању акционарских друштава 
Мишљење о намери понуђача у погледу будућег пословања 

циљног друштва 
Одбор директора даје позитивно мишљење о намери 

Понуђача у погледу будућег пословања ГАЛЕНИКЕ – 

ФИТОФАРМАЦИЈЕ а.д. Београд 
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 

Стратешки планови Понуђача су у складу са досадашњом 

стратешком политиком циљаног друштва, те Одбор 

директора даје позитивно мишљење на исте. Одбор 

директора не очекује негативне последице реализације 

стратешких 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 Управе у вези са понудом 

за преузимање акција и исход тих преговора 

Није било преговора између Понуђача и чланова Одбора 

директора у вези са понудом за преузимање. 

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 Управе због превременог разрешења услед преузимања 

контроле над управљањем друштвом или које се односе на даље 

обављање послова тих чланова 

Не постоје поменути уговори.  

Ако су у понуди за преузимање акција наведени нетачни подаци, 

навести тачну садржину података 
Подаци наведени у Понуди за преузимање су тачни. 

Јасан став Управе да ли подржава или не подржава понуду за 

преузимање 
Одбор директора подржава Понуду за преузимање. 

 
Сходно Правилнику о садржини и форми понуде за преузимање акција, Душан Мојсиловић - члан Одбора директора 

и Драган Ненадовић – генерални директор и члан Одбора директора, као повезано лице и лице које заједнички делује 

са понуђачем изузети су од давања образложеног мишљења о предметној понуди за преузимање акција. 

 

Издвојено мишљење Недељка Пухара: 

Немам позитивно мишљење о Понуди за преузимање ГАЛЕНИКЕ-ФИТОФАРМАЦИЈЕ а.д. од стране понуђача 

Агромаркет д.о.о. Крагујевац из следећег разлога: не слажем се са будућим стратешким плановима Понуђача. Пошто 

не видим начин да се ово преузимање спречи, одлучио сам да депонујем своје акције и да извршим продају свих 

акција које имам у ГАЛЕНИЦИ – ФИТОФАРМАЦИЈИ а.д.  

 

 

Београд, 10.12.2019.   Недељко Пухар, председник 

Мирјана Богићевић, члан 

Живорад Војиновић, члан 

Бранислав Медаковић, члан 

Славица Пековић, члан  


