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На основу члана 260. став (1) тачка м) Закона о тржишту хартија од вриједности 
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 
108/13, 4/17, 63/21,11/22 и 63/22), према којима Комисија за хартије од вриједности 
Републике Српске даје информације и шири знања о дјеловању тржишта хартија од 
вриједности, на сједници одржаној дана 14.11.2022. године Комисија је усвојила  
слиједеће 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 
акционарима који су прихватили понуду за преузимање емитента 

„СБЛ Инвест“ а.д. Бања Лука 
 

У вршењу надзора над примјеном Закона о преузимању акционарских 
друштава (“Службени гласник Републике Српске” бр. 65/08, 92/09, 59/13 и 19/19), (у 
даљем тексту: Закон), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске (у 
даљем тексту: Комисија) је на основу извјештаја Централног регистра хартија од 
вриједности а.д. Бања Лука о преносу акција мањинских акционара емитента „СБЛ 
Инвест“ а.д. Бања Лука на откупиоца Станивуковић Уроша из Бања Луке, утврдила 
да је Станивуковић Урош дана 26.09.2022, године стекао акција емитента „СБЛ 
Инвест“ а.д. Бања Лука, локалне ознаке SBLI-R-A, по цијени од 1,0654 КМ.  

С обзиром да је ова цијена стицања акција већа од цијене акција коју су 
прихватили акционари у понуди за преузимање емитента „СБЛ Инвест“ а.д. Бања 
Лука, у временском периоду од 13.01. до 11.02.2022. године, за Станивуковић Уроша 
из Бања Луке је, у складу са чланом 15. став (8) Закона, са даном 26.09.2022. године, 
као датумом стицања акција, настала обавеза на исплату разлике цијене по акцији 
свим акционарима који су прихватили понуду за преузимање. 

Имајући у виду да је протекао рок од 30 дана од дана стицања акција по 
вишој цијени од цијене акција у преузимању, у којем је понудилац био у обавези да 
исплати разлику у цијени свим акционарима који су прихватили понуду за 
преузимање, обавјештавају се акционари који нису исплаћени, да у складу са чланом 
15. став (9) Закона, своје право наплате утврђене разлике у цијени могу потраживати 
путем надлежног суда. 
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