
МИТРОСРЕМ ад, Сремска Митровица
Матични број: 08014205
ПИБ: 100 793 137

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА

У  складу  са  чланом  23.  Закона  о  тржишту  капитала  (“Службени  гласник  РС”,  бр.
31/2011,  112/2015, 108/2016  и  9/2020),  Правилником  Комисије  за  хартије  од  вредности  о
форми,  минималном  садржају  информација  које  треба  укључити  у  проспект  и  основни
проспект и оглашавању у вези са проспектом (“Службени гласник РС” бр. 89/2011, 14/2013,
14/2016  и 74/2016)  и Правилником о службеном регистру информација (“Службени гласник
РС”  број 22/2017), МИТРОСРЕМ ад Сремска Митровица, објављује  Годишњи документ о
објављеним информацијама за 2019. годину и у периоду до објављивања овог документа.

Ред.
број

ОБЈАВЉЕНА
 ИНФОРМАЦИЈА 

ДАТУМ
ОБЈАВЕ

МЕСТО 
ОБЈАВЕ

ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦА

1.
Годишњи документ о

објављеним информацијама
08.07.2019

Београдска берза
Интернет стр. друштва

Комисија за ХоВ

www.belex.rs
www.mitrosremad.rs

www.sec.gov.rs

2.
Сазивање ванредне Скупштине

акционара
14.10.2019.

Београдска берза
Интернет стр. друштва

Комисија за ХоВ

www.belex.rs
www.mitrosremad.rs

www.sec.gov.rs

3.
Извештај са одржане ванредне

Скупштине акционара
05.11.2019

Београдска берза
Комисија за ХоВ

www.belex.rs
www.sec.gov.rs

4.
Обавештење за инвестициону

јавност
12.02.2020 Београдска берза www.belex.rs

5.
Сазивање ванредне Скупштине

акционара
09.03.2020

Београдска берза
Интернет стр. друштва

Комисија за ХоВ

www.belex.rs
www.mitrosremad.rs

www.sec.gov.rs

6.
Извештај са одржане ванредне

Скупштине акционара
02.04.2020

Београдска берза
Комисија за ХоВ

www.belex.rs
www.sec.gov.rs

7.
Решење о привременој

обустави трговања акцијама на
МТP Belex

24.04.2020 Београдска берза www.belex.rs

8.
Искључење акција издаваоца са

МТP Belex
30.04.2020 Београдска берза www.belex.rs

9. Укључење на Оpen Маrket 04.06.2020 Београдска берза www.belex.rs

10.
Ажуриран информатор са

Мишљењем ревизора
04.06.2020 Београдска берза www.belex.rs
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11.
Сазивање редовне Скупштине

акционара
04.06.2020

Београдска берза
Интернет стр. друштва

Комисија за ХоВ

www.belex.rs
www.mitrosremad.rs

www.sec.gov.rs

12.
Годишњи извештај за 2019.

годину са одлукама
30.06.2020.

Београдска берза
Интернет стр. друштва

Комисија за ХоВ

www.belex.rs
www.mitrosremad.rs

www.sec.gov.rs

13.
Консолидовани годишњи

извештај за 2019. годину са
одлукама

30.06.2020.
Београдска берза

Интернет стр. друштва
Комисија за ХоВ

www.belex.rs
www.mitrosremad.rs

www.sec.gov.rs

14.
Извештај са одржане редовне

Скупштине акционара
01.07.2020.

Београдска берза
Комисија за ХоВ

www.belex.rs
www.sec.gov.rs

Годишњи  документ  о  објављеним  информацијама  доступан  је  на  интернет  страници
МИТРОСРЕМ ад, Сремска Митровица (www.mitrosremad.rs),  интернет страници Комисије за
хартије од вредности (www.sec.gov.rs) и интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs).
НАПОМЕНА: Поједине  информације  на  које  упућује  Годишњи  документ  о  објављеним
информацијама могу бити застареле.

                                                                                                              МИТРОСРЕМ ад:
У Сремској Митровици,                                                                                                             
дана: 02.07.2020.године                                                                                                 

                                                                                                                                         
                                                                                                          _____________________________________
                                                                                                           Генерални директор дипл.инг. Ненад Булић
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