Пријава за упис емитента у регистар емитената

Комисија за хартије од вриједности
Републике Српске
- Регистар емитената Попуњен формулар доставити на адресу:
Комисија за хартије од вриједности РС
Вука Караџића 6
78 000 Бања Лука
Назив емитента:

Предмет уписа у регистар емитената
 Наведите који је предмет овог уписа у регистар емитената:
први упис

промјена

допуна постојећих података

 Ако је у питању промјена, допуна или брисање емитента,
молимо Вас навeдите регистарски број емитента

брисање емитента из регистра

Ознака и регистарски број емитента:

Прилози уз пријаву
 Наведите све прилоге које достављате уз ову пријаву у табели испод:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица емитента:

Образац П-РЕ
Прилог уз пријаву 1

Регистар емитената
Општи подаци о емитенту
1. Општи подаци
Назив емитента:

Адреса:

Град:

Држава:

Поштански број:

2. Контакт информације
Телефон/факс:

Email:

Web сајт:

3. Подаци из судског регистра (ако се емитент уписује у судски регистар)
Број рјешења о упису:

Датум рјешења о упису:

Број регистарског улошка:

4. Облик организовања:
Отворено aкционарско друштво

Друштво са ограниченом
одговорношћу
Остали емитенти

Затворено aкционарско друштво

Општина/град/фонд социјалне заштите
(тачку 6 не попуњавати)

5. Матични број и шифра дјелатности
Матични број емитента:

Шифра дјелатности емитента:

6. Капитал емитента
Основни капитал (уписани, у КМ):
.

Основни капитал (уплаћени, у КМ):

.

.

.

.

.

Основни капитал - акције:
Врста (1)

Број (2)

Номинална вриједности у КМ (3)

Укупна вриједност основног капитала:

Датум:

М.П.

Вриједност у КМ (4=2x3)

Образац П-РЕ
Прилог уз пријаву 2

Потпис овлашћеног лица емитента:

Регистар емитената
Подаци о управи и одборима
(уколико је емитент општина или град овај прилог се не попуњава)

1. Подаци о директору / одговорном лицу
Име и презиме:
Јединствени матични број:

Пол:

Мушки

Женски

2. Подаци о члановима управног одбора
Име и презиме

Функција

Пол

Јединствени матични број

Пол

Јединствени матични број

3. Подаци о члановима надзорног одбора
Име и презиме

Функција

Образац П-РЕ
Прилог уз пријаву 3

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица емитента:

Регистар емитената
Подаци о повезаним правним лицима
(уколико је емитент општина, град или фонд социјалне заштите овај прилог се не попуњава)

1. Учешћа која емитент посједује у капиталу повезаних правних лица
Назив правног лица

Сједиште

Проценат учешћа у капиталу

2. Учешћа повезаних правних лица у капиталу емитента
Назив правног лица

Датум:

Сједиште

М.П.

Проценат учешћа у капиталу

Потпис овлашћеног лица емитента:

Регистар емитената

Образац П-РЕ
Прилог уз пријаву 4

Подаци о емисији хартија од вриједности
1. Врста емисије





јавна понуда

емисија без обавезе објављивања проспекта

 Ако је у питању емисија без обавезе објављивања проспекта, изабрати једну од подврста емисије:

 понуда за квалификоване инвеститоре
 понуда за 10 физичких или правних лица у РС, а који

нису квалификовани инвеститори
 понуда за инвеститоре који ће уплатити најмање
100.000 КМ за сваку појединачну понуду
 понуда ХОВ чија појединачна номинална вриједност
износи најмање 100.000 КМ
 понуда до 200.000 КМ
 смањење капитала
 емисија нових акција приликом њиховог спајања,
подјеле, конверзије и деноминације

 статусна промјена – подјела
 статусна промјена – спајање
 претварање резерви и нераспоређене добити у

основни капитал
 понуда за садашњим или бившим члановима
управе или запосленима
 симултано оснивање акционарског друштва
 повећање основног капитала симултано основаног
акционарског друштва
 емисија по основу претварања замјенљивих
обвезница и вараната у акције
 конверзија потраживања у улог

2. Опште информације о емисији
Доношење одлуке о емисији:

Одобрење проспекта:

Број:

Датум:

Број:

Датум:

 Класе акција су слиједеће: обичне - "А", приоритетне - "Б"
Редни број емисије:

Врста хартије од вриједности:

Класа:

3. Број, номинална вриједност и обим емисије хартије од вриједности
Емитовано (1)

.

.

Продано укупно (5 = 2 + 3 + 4):

.

Продано - новaц (2):

.

.

.

.

.

Продано - ствари (3):

.

.

.

Укупна вриједност у КМ (7 = 5 x 6):

.

Продано - права (4):

.

.

Номинална вриједност у КМ (6):

.

.

.

.

.

4. Дужничке хартије од вриједности
Рок доспјећа (у мјесецима):

Стопа приноса:

Акције за које се обвезнице могу замијенити:
Класа:

Број:

Номинална вриједност:

5. Резултати емисије
Извјештај о резултатима емисије:
Број:

Датум:

Продајна вриједност емисије (у КМ)

Датум:

.
М.П.

.

.

Потпис овлашћеног лица емитента:

