
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине на 71. редовној  сједници, одржаној  8. августа
2012. године, усваја

ЗАКОН
О  ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕУЗИМАЊУ

ДИОНИЧАРСКИХ ДРУШТАВА

Члан 1
У Закону о преузимању дионичарских друштава („Службени гласник Брчко

дистрикта БиХ“ број 31/05), иза члана 15 додају се нови чланови 15а и 15b, који гласе:

„Члан 15а

(1) У случају да укупан број депонованих дионица с правом гласа, заједно са
укупним бројем дионица с правом гласа које понудилац и лица која с њим
заједнички дјелују већ посједују, прелази 95% од укупног броја дионица с
правом гласа емитента, понудилац има право на пренос и преосталих
дионица које нису депоноване у року важења понуде за преузимање.

(2) Цијена по којој се врши принудни откуп из става 1 овог члана не може бити
нижа од номиналне вриједности дионице.

(3) Централни регистар ће извршити прекњижавање преосталих дионица које
нису депоноване на рачун понудиоца, након што утврди:

а) да укупан број депонованих дионица с правом гласа, заједно са укупним
бројем дионица с правом гласа које понудилац и лица која с њим заједнички
дјелују већ посједују, прелази 95% од укупног броја дионица с правом гласа
емитента,  и

b) да је понудилац у понуди за преузимање навео да ће користити клаузулу
принудног откупа.

(4) Комисија може прописати ближе услове за остваривање права принудне
продаје преосталих дионица мањинских дионичара.

„Члан 15b
(1) Понудилац и лица која с њим заједнички дјелују, а која након понуде за

преузимање стекну 90% од укупног броја гласова које дају дионице емитента са
правом гласа дужни су да на писани захтјев преосталих дионичара (мањинских
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дионичара) откупе њихове дионице по цијени из понуде за преузимање.
(2) Захтјев за принудну куповину акција из става 1 овог члана, мањински акционар

може поднијети у року од деведесет (90) дана од дана истека рока важења понуде
за преузимање емитента.

(3) Уколико је понудилац, односно лице које с њим заједнички дјелује, до дана
подношења захтјева мањинског дионичара стицао дионице емитента по цијени која
је већа од цијене из понуде, обавезан је да од мањинског дионичара откупи
преостале дионице по тој већој цијени.

(4) Понудилац и лица која с њим заједнички дјелују дужни су да откупе дионице
мањинских акционара у року од тридесет (30) дана од дана пријема захтјева
мањинског дионичара.

(5) Комисија може прописати ближе услове за остваривање права принудне куповине
преосталих акција мањинских дионичара.“

Члан 2
Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-609/12
Брчко, 8. августа 2012. године

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА

Иван Крндељ, дипл ек.


