
 
 

 
ЈУБМЕС банка а.д. Београд, у складу са чланом 48. Закона о тржишту хартија од 
вредности и других финансијских инструмената ( Сл. гласник РС, бр. 47/2006), 
објављује 

ИЗВЕШТАЈ О ИСХОДУ ЈАВНЕ ПОНУДЕ 
 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИЗДАВАОЦУ 
 
1. Пун назив друштва  ЈУБМЕС банка а.д. Београд 
2. Седиште  Београд – Нови Београд 
3. Матични број 07074433 
4. ПИБ број 100001829 
5. Број решења о упису у регистар 

привредних субјеката 
БД 18603 

6. Основна делатност (шифра и опис) 6419 – остало монетарно посредовање 
7. Име и презиме председника Извршног 

одбора 
Милан Стефановић 

8. Телефон и e-mail 011/2205-505; kabinet@jubmes.rs 
 
2. ПОДАЦИ О ТОКУ И ИСХОДУ ПРИМАРНЕ ЈАВНЕ ПОНУДЕ 

 
1. Датум Одлуке о издавању хов јавном 

понудом 
Одлука Скупштине акционара о 
издавању XI емисије обичних акција 
ЈУБМЕС банке а.д. Београд јавном 
понудом ради повећања капитала број 
3578/07 од 18.10.2007. године, Одлука 
Скупштине акционара о измени и 
допуни Одлуке о издавању јавном 
понудом обичних акција XI емисије ради 
повећања основног капитала број 
3578/07-2  од 27.03.2008. године, као и 
Одлука Скупштине акционара о измени 
и допуни Одлуке о издавању јавном 
понудом обичних акција XI емисије ради 
повећања основног капитала број 
3578/07-3  од 25.03.2010. године.                     

2. Број и датум решења Комисије о 
одобрењу проспекта за издавање ХоВ   

4/0-03-4208/4-10 
21.10.2010. године

3. Подаци о понуђеним хартијама:   
ознака емисије XI емисија акција 
врста, ISIN и CFI код Обичне акције са правом гласа  

CFI код: ESVUFR 
ISIN број: RSJUBME48945,  

обим емисије, број и  номинална 
вредност ХоВ 

303.000.000,00 динара 
30.000 комада акција 



 
 

Номинална вредност: 10.100,00 динара 

 

 
 
продајна цена понуђених хартија 

 
Право прече куповине:18.000,00 динара 
Јавна продаја : 20.000,00 динара 

4. Подаци о продатим хартијама и року 
за упис и уплату: 

 

број 16.836 комада акција
укупна номинална вредност   170.043.600,00 динара
рок за упис и уплату 09.11.-13.12.2010. године 

5. Однос продатих у односу на укупан 
број понуђених хартија (у %) 

56,12% 

6. Праг успешности емисије прописан 
одлуком издаваоца о издавању ХоВ 
(у %) 

 

25,00% 

7. Статус јавне понуде  
 Успешна 
  

8.  Број и датум решења Комисије о:  
одобрењу издавања ХОВ 4/0-03-4208/9-10 од 16.12.2010. године 
  

 
 
 
 

Београд, 16.12.2010. године.                                                       Милан Стефановић,  
                                                                                  председник Извршног одбора 
 

  Слободан Лечић, заменик  
  председника Извршног одбора 


