На основу чл. 478-482. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник 36/2011 и 99/2011),
члана 25. Статута друштва „Гасаларм" а.д. Београд, МБ: 07526512 (у даљем тексту Друштво),
Одбор директора друштва, на својој седници одржаној 15.09.2014. године доноси:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ ДРУШТВА

Члан 1.
Акционарско друштво за производњу и промет мерно-регулационе опреме „„Гасаларм" а.д.
Београд, Добропољска 72а, матични број: 07526512, ПИБ: 100284761, мења правну форму из
акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.
Члан 2.
Пословно име, након промене правне форме гласи:
Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет мерно-регулационе опреме
„Гасаларм"
Скраћени назив је ГАСАЛАРМ ДОО БЕОГРАД.
Седиште друштва је у Београду, ул.Добропољска 72а
Члан 3.
За промену правне форме Друштво испуњава све законом прописане услове за друштво са
ограниченом одговорношћу, а посебно у погледу минималног основног капитала који мора бити
већи од 100,00 динара.
Одбор директора је донео предлог одлуке о промени правне форме на седници одржаној
15.09.2014. године и исти ће бити објављен у складу са Законом.
Такође, Одбор директора је урадио анализу ефеката промене правне форме друштва, као и
образложење о сразмери конверзије акција у уделе.
Члан 4.
На дан доношења ове одлуке висина основног капитала Акционарског друштва, који је
уписан у Регистар привредних друштава Агеницје за привредне регистре Београд износи 25.230,63
ЕUR, који је подељен је на 485акција појединачне номиналне вредности 6.230,00 динара, ознака
акција CFI: ESVUFR, ISIN: GABGAK1962, које су уписане у Централни регистар, депо и клиринг
хартија од вредности.
Члан 5.
Повлаче се све акције које је друштво издало и врши се конверзија акција у удео сразмерно
учешћу акционара у акцијском капиталу. Номинални износ који је био исказан у акцијама
претвара се у удео друштва са ограниченом одговорношћу.
Акционари друштава су:
р.бр.
1
2
3
4
5
6

име и презиме
Катарина Шврака
Александар Николић
Вукићевић Зорка
Катушић Предраг
Зоран Петровић
Градимир Николић

матични број
2004975715186
0404966710229
1008966387127
1203965710045
2006961710141
0109970710096

број акција
118
97
78
77
75
40

% од укупне вред
24.32990
20.00000
16.08247
15.87629
15.46932
8.24742

р.бр.
1
2
3
4
5
6

Променом правне форме постају чланови друштва са ограниченом одговорношћу:
име и презиме
матични број
удео у %
Катарина Шврака
2004975715186
24.32990
Александар Николић
0404966710229
20.00000
Вукићевић Зорка
1008966387127
16.08247
Катушић Предраг
1203965710045
15.87629
Зоран Петровић
2006961710141
15.46932
Градимир Николић
0109970710096
8.24742

Члан 6.
Имовина, права и обавезе Гасаларм ад Београда остају непромењени и преносе се на
Гасаларм доо Београд.
Члан 7.
На основу одлуке о промени правне форме донеће се измене оснивачког акта, одлука којом
се именују органи друштва, одлука којом се констатује испуњеност услова за престанак својства
јавног друштва, као и одлука о повлачењу акција друштва са тржишта МТП.
Члан 8.
На основу ове одлуке поднеће се пријава Агенцији за привредне регистре за упис промене
правне форме сходно члану 482. Закона о привредним друштвима и прописима којима се уређује
поступак регистрације у Агенцији за привредне регистре.
Члан 9.
Ова одлука ступа са снагу даном доношења.
Обавештење о времену и месту где се може изврђити увид у документа и акта друштва
u складу са чланом 480. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник 36/2011 и 99/2011), одбор
директора даје обавештење акционарима да у седишту Друштва у Београду, ул. Добропољска 72а,
сваког радног дана у времену од 10:00 до 13:00 часова, могу извршити увид у следећа документа:
- предлог одлуке о промени правне форме;
- предлог одлуке о повлачењу хов са регулисаног тржишта, односно МТП;
- предлог одлуке о престанку својства јавног друштва;
- предлог одлуке о измени оснивачког акта;
- предлог одлуке којом се разрешавају чланови органа друштва у АД;
- предлог одлуке о именовању чланова органа друштва у ДОО;
- извештај о потреби спровођења поступка промене правне форме.
Извештај о потреби спровођења поступка промене правне форме посебно садржи објашњење
правних последица промене правне форме, разлоге и анализу очекиваних ефеката промене правне
форме, као и образложење конверзије акција у уделе.
Детаљно обавештење о праву члана да буде несагласан са одлуком о промени правне
форме, прописано чланом 479. став 1, тачка 6) Закона о привредним друштвима, ставља се на увид
као посебан документ у седишту Друштва у Београду, ул. Добропољска 72а, сваког радног дана у
времену од 10:00 до 13:00 часова.
ГАСАЛАРМ АД БЕОГРАД
Председник одбора директора
_______________________
Александар Николић

