На основу Решења Привредног суда у Београду Посл. Бр. 1.Ст. 168/2010 од 23.5.2016. године, а у складу
са Законом о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени гласник РС“, број
14/15) и Законом о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12 – одлука УС и
83/14)
Агенција за осигурање депозита
као стечајни управник
АСТРА БАНКЕ А.Д. БЕОГРАД у стечају
ОГЛАШАВА
ПРОДАЈУ 62,222% ОСНОВНОГ КАПИТАЛА
У ДРУШТВУ YUNET INTERNATIONAL д.о.о. Београд
ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА
Предмет прoдаје је удео од 62,222% основног капитала Друштва за пројектовање и изградњу
информационих система YUNET INTERNATIONAL д.o.o. Београд, улица Дубровачка бр. 35/III,
матични број 07789815 (Друштво) који удео је у власништву АСТРА БАНКЕ А.Д. БЕОГРАД у стечају.
YUNET INTERNATIONAL д.o.o. Београд је друштво за пружање интернет приступа и других
информационо-комуникационих технологија на тржишту Србије како корпоративним тако и приватним
корисницима. Друштво има 20 година искуства у пружању услуга комплетних интернет решења на
снажној, квалитетној и поузданој мрежној инфраструктури. Одликује га врхунска мрежна опрема, као и
високо професионални инжењерски кадар.
Општи финансијски показатељи Друштва:
(у еврима)*
Укупна актива
Укупан капитал
Пословни приходи
Нето добит

31.12.2014.
3.212.512
2.858.051
5.445.906
327.138

31.12.2015.
3.459.068
3.063.224
4.886.879
220.783

(*) курс на 31.12.2014:ЕУР 1 = РСД 120,9583; 31.12.2015: ЕУР 1 = РСД 121,6261.
Документ са основним информацијама о Друштву (Teaser) је доступан на сајту Агенције за осигурање депозита
www.aod.rs

Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:
1. изврше уплату износа од 10.000 динара ради откупа продајне документације на рачун Агенције
за осигурање депозита број 840-967627-69, сврха уплате: уплата за продајну документацију за
Yunet. Доказ о уплати цене продајне документације и захтев за достављање продајне
документације се лично, електронски или путем поште достављају Агенцији за осигурање
депозита, Кнез Михаилова 2, Београд, најкасније до 15.7.2016. године. У захтеву за достављање
продајне документације обавезно треба навести:
за физичка лица: име и презиме, пребивалиште, адреса на коју се продајна документација
доставља, телефон за контакт;
за правна лица: назив фирме, седиште, име лица овлашћеног за заступање, име и презиме
особе за контакт, телефон за контакт.
2. потпишу уговор о чувању поверљивих података пре преузимања продајне документације.
Банкарска гаранција за учешће у овом поступку износи 100.000 ЕУР и доставља се на начин, у форми и
садржини предвиђеним Упутством за понуђаче, пре почетка финансијске, пословне и правне анализе

Друштва и разгледања имовине Друштва. Планирано је да финансијска, пословна и правна анализа
Друштва од стране заинтерсованих лица започне 29.8.2016. године.
Имовина се купује у виђеном стању, а након откупа продајне документације и достављања банкарске
гаранције за учешће у поступку потенцијалним понуђачима ће бити омогућено да у роковима и на начин
предвиђеним Упутством за понуђаче изврше финансијску, пословну и правну анализу Друштва, те да
изврше разгледање имовине Друштва.
Продаја удела Астра банке а.д. Београд, у стечају у Друштву се обавља путем јавног прикупљања
затворених понуда.
Затворене понуде достављају се непосредно Агенцији за осигурање депозита на адресу Кнез Михаилова
бр. 2, 11000 Београд, канцеларија 218 (писарница).
Крајњи рок за достављање понуда је 11.10.2016. године до 14:00 часова.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 11.10.2016. године у 15:00 часова, на адреси: Агенција за
осигурање депозита, Кнез Михаилова бр. 2, Београд, у присуству Комисије за продају удела.
Сва остала питања од значаја и везано за поступак продаје по овом огласу, као и остали услови и рокови
продаје детаљно су регулисани Упутством за понуђаче које се доставља сваком од заинтересованих
понуђача у оквиру продајне документације.
Сва питања у вези са поступком потребно је упутити на е-mail komisija.akcije@aod.rs

