На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и
доставе материјала („Службени лист Града Ниша", број 125/2008),
Градско веће Града Ниша, на седници од 31.01.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
Утврђује се Предлог решења о отуђењу акција АИК банке АД Ниш у јавној
својини Града Ниша.
II
Предлог решења о отуђењу акција АИК банке АД Ниш у јавној својини
Града Ниша доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у
дневни ред седнице Скупштине Града.
III
За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша одређује се Миљан Стевановић, начелник Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: 156-10/2014-03
У Нишу, 31.01.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, бр. 88/2008) и у складу са одредбама Закона о тржишту капитала
(„Службени гласник РС“, бр. 31/2011), Скупштина Града Ниша на седници
одржаној дана _____ 2014. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ АКЦИЈА АИК БАНКЕ АД НИШ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША

I Отуђује се 25.820 обичних управљачких акција у јавној својини Града
Ниша, које је емитовала АИК Банка АД Ниш ознаке:
CFI код ESVUFR и ISIN број RSAIKBE79302, у складу са Обавештењем о
намери за преузимање акција АИК Банке АД Ниш, објављеног дана13. 01. 2014.
године на сајту београдске берзе.
II Прихват понуде за преузимање преосталих акција АИК Банке АД Ниш
ће
се
извршити
преко
члана
централног
регистра-овлашћеног
брокерско-дилерског друштва, након објављивања понуде, а у складу са
позитивним законским прописима.
III О спровођењу овог решења стараће се Управа за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Управа за имовину и
инспекцијске послове.
IV Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: ____________
Дана:____________
СКУПШТИНA ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф.др Миле Илић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са Законом о преузимању акционарских друштава („Службени
гласник РС“, број 46/2006, 107/2009 и 99/2011), на сајту београдске берзе је дана
13. 01. 2014. године објављено Обавештење о намери преузимања преосталих
акција АИК Банке АД Ниш. Град Ниш је власник 25.820 обичних управљачких
акција АИК Банке АД Ниш ознаке CFI код ESVUFR и ISIN број
RSAIKBE79302.
На берзи хартија од вредности у овом тренутку постигнута је највећа
вредност акција у последњих годину дана. Обзиром на промену власничке
структуре АИК Банке АД Ниш у наредном периоду се на тржишту хартија од
вредности не очекује повећање вредности ових акција. Из тих разлога постоји
економски интерес Града Ниша за отуђење истих, у складу са одредбама Закона
о тржишту капитала и у складу са одредбама Закона о преузимању
акционарских друштава.

НАЧЕЛНИК
Миљан Стевановић

