МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Заједнички наступ ради продаје акција Јубмес банке а.д. Београд које су у
непосредном власништву Републике Србије и акција банака у стечају у којима је
Агенција за осигурање депозита стечајни управник
Позив за подношење Писма о заинтересованости са обавезујућом понудом
На основу законског овлашћења, Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 40111837/2018 од 6. децембра 2018. године и Одлуке Одбора директора Агенције за
осигурање депозита О.бр. ОД.Д-1244/18 од 31.10.2018. године, Министарство
финансија („Министарство”) организује заједнички наступ ради јединствене продаје
пакета од 28,51% акцијског капитала Јубмес банке а.д. Београд („Банка”), односно
82.225 комада обичних акција Банке. Акцијски капитал Банке понуђен на продају
састоји се од обичних акција у власништву Републике Србије и акција банака у стечају
у којима је Агенција за осигурање депозита стечајни управник.
Опште информације о Банци:
Јубмес банка а.д. Београд *
Укупна актива , у милионима ЕУР
Укупан капитал, у милионима ЕУР
Број филијала

31.12.2017.
ревидирано
120.65
29,45
2

30.9.2018.
неревидирано
126.29
32.59
2

(*) Подаци Банке; курс на 31. децембар 2017: EUR 1 = 118.47 RSD; 30.септембар 2018:
EUR 1 = 118.42 RSD;
Министарство позива заинтересоване стране да поднесу Захтев за приступ Соби са
подацима, ради омогућавања да изврше правно-финансијску анализу пословања Банке.
Захтев за приступ Соби са подацима може се доставити најкасније до 24. јануара 2019.
године.
Приступ Соби са подацима Банке биће омогућен оним заинтересованим лицима која
поднесу доказ да су Народној банци Србије („НБС”) поднели захтев за давање
претходне сагласности за стицање власништва, са припадајућом документацијом (део
документације који се односи на трогодишњи план активности, заинтересована лица ће
доставити НБС накнадно, а након посете Соби са подацима). Након потписивања
Уговора о чувању поверљивих података, заинтересована лица ће моћи приступити Соби
са подацима.
Листа докумената потребних за подношење захтева за давање претходне сагласности за
стицање власништва НБС, у складу са важећим законским и подзаконским актима,
доступна је на интернет презентацији НБС. (www.nbs.rs).
Позивају се заинтересована лица да до 9. априла 2019. године поднесу Писма о
заинтересованости са обавезујућом понудом, којим ће бити изражена озбиљна

спремност за куповину акција на регулисаном тржишту или мултилатералној
трговачкој платформи.
Писмо о заинтересованости са обавезујућом понудом се мора доставити у затвореној
коверти са назнаком „ЈУБМЕС банка а.д. - не отварати осим у присуству комисије
Министарства финансија”.
Писмо о заинтересованости мора садржати:
1. Обавезујућу изјаву о спремности за куповину целокупног пакета акција од
28,51% капитала, односно 82.225 комада обичних акција Банке;
2. Обавезујућу изјаву о цени по једној акцији коју је заинтересовано лице спремно
да плати, изражено у РСД;
3. Доказ да је НБС издала претходну сагласност за предметну трансакцију.
Након достављања Писма о заинтересованости које садржи све наведене обавезне
елементе, одржаће се јавно отварање понуда. Министарство ће са подносиоцем Писма о
заинтересованости, који је понудио највећу појединачну цену по акцији, приступити
закључењу трансакције на регулисаном тржишту или мултилатералној трговачкој
платформи.
Министарство има дискреционо прaвo да oдлoжи, односно оконча пoступaк прoдaje,
кao и дa oдбиjе свaку пojeдинaчну и свe пoнудe кoje су дoбиjeнe зa купoвину акција које
су предмет продаје.
Адреса за подношење Захтева за приступ Соби са подацима и Писма о
заинтересованости са обавезујућом понудом:
Министарство финансија
Сектор за финансијски систем
Кнеза Милоша 20
11000 Београд

