АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА, ликвидациони управник
Железничке штедно-кредитне задруге „1891“ а.д. у ликвидацији, Гаврила Принципа 60, Београд
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
имаоцима акција Железничке штедно-кредитне задруге „1891“ А.Д. Београд
Решењем Трговинског суда у Београду XIII-L-19/06 од 04.01.2007. године, сада 2 Ст 12/10, отворен је
поступак ликвидације над Железничком штедно-кредитном задругом „1891“ А.Д. Београд, улица Гаврила Принципа
број 60. За ликвидационог управника је одређена Агенција за осигурање депозита, чији је повереник Перо Радовић,
из Београда, именован Одлуком Агенције.
У поступку ликвидације спроведене су све прописане радње сходно Закону о стечајном поступку,
односно Закону о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање.
У склопу припрема за окончање поступка ликвидације Железничке штедно-кредитне задруге „1891“
А.Д. Београд, ликвидациони управник је преко повереника сачинио Нацрт решења о расподели новчаног дела
вишка ликвидационе масе ликвидационог дужника и исти доставио ликвидационом судији ради објављивања на
огласној табли суда, односно излагања на увид у писарници суда.
Право на расподелу новчаног дела вишка ликвидационе масе имају сва лица која су имаоци акција
ЖШКЗ „1891“ а.д. у ликвидацији, а која су евидентирана у Централном регистру ХОВ. Имаоци акција
ликвидационог дужника су 31.137 физичких лица и једно правно лице (Задруга „Банат“ Панчево с учешћем од
0,08%). Укупан број акција је 110.938, а вредност једне акције са свим пореским давањима износи 404,16 динара.
Акционарима ликвидационог дужника ће се вршити исплата ликвидационе вредности акција сразмерно
броју акција којима располажу, а према спецификацији која је саставни део Нацрта решења. Акционарима који су и
дужници ликвидационог дужника врши се компензација и умањује се износ исплате. За износ компензације повећава
се наплата потраживања која улази у ликвидациону масу за завршну деобу акционарима. Новчани део ликвидационе
масе који припада акционарима привредним субјектима брисаним из Регистра АПР, као и оним физичким лицима за
које ликвидациони дужник нема идентификационе податке за исплату, преноси се на наменски рачун отворен код
суда који води ликвидациони поступак, резервисан за накнадне исплате по захтевима правних следбеника или
наследника и уз сагласност ликвидационог судије.
Нацрт предлога ће бити објављен на огласној табли Привредног суда у Београду дана 29.06.2015.
године, а увид у исти се може извршити у року од 15 дана од дана објављивања на огласној табли суда у соби број 23
Привредног суда у Београду, Масарикова 2.
У склопу припрема за исплату средстава акционарима ликвидационог дужника, ликвидациони управник
преко повереника истиче следеће:
1.
2.

Обавештавају се сви имаоци акција да доставе валидне личне податке који су важни за исплату (ЈМБГ ,
адреса становања, број текућег рачуна код банке) директно на адресу Задруге у ликвидацији;
Обавештавају се наследници ималаца акција да доставе решења о оставинској деоби, као и личне податке
директно на адресу Задруге у ликвидацији, како би се исти идентификовали и исплатили.

Ради благовременог намирења позивају се имаоци акција да у што краћем року доставе
тражене валидне податке.
Назив и седиште ликвидационог дужника
Железничка штедно-кредитна задруга „1891“
а.д. у ликвидацији, Београд, Гаврила Принципа бр. 60
Телефони за информације:
011/6656 – 996 и 011/6645 – 181
Повереник Агенције
за осигурање депозита
ПЕРО РАДОВИЋ

