VQOSt! ponedjeUak. 4. аP!i1201б.

MALI AKCIONARI EUROFONDA PROTIV АиКСIЈЕ

Kupili od sebe z~ 15
sada nude za 2 eura
Uprava Eurofonda danas prodaje 20.923 akcije Mimoze ро dva
eura, koje su od povezanog 'јса kupili 2009. godine ро 15,29 eura
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POSLOVANJE KOMPANIJA U 2015.

Dobit CGES smапјепа za tri
puta, па cetiri miliопа
Cmogorskl elektroprenosni sistem (CGES) zavr!io је
pro~u godlnu sa neto dobJtkom od 4,02 mlllona, tr1
рии manj!m nego па k~Ju 2014.
Prema Izvje«aju о poslovanju, kOjl је оЬјаvЦen па
sajtu Montenegtoberze, postovnl prihodi kompanlje su
па kraju decembfa dostigti 31,57 mltiona i blli su 15
odsto тапј! negо u uporednom periodu. Postovn! га
shodј preduzela su porasli 9,8 odsto па 26,4 mШопа
еша

.
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ZдIiТJEYA OOSTAVILI SU
GRAOANI PR~LE SEOMlCE
zд Ut5tE U PROJEкru HI·
UAOU РШS STANOVA.
GRAOANI 5U U PROJEKТU
HIUAOU РШ5 STANOVA ОО РОСЕТКА PREOAJE ОО·
KUMENTACIJE 21. MARТA. oo5TAVILI 601 APLIКACIJU.
SТAМBENI KREOITI OAJU 5Е РО КAMAТI ОО 3.99 .
OOSТO. NA 20 GOOINA UZ UtE~tE ОО РЕТ OOSТO.
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SVJEТSKO ТR~I~ТE vдштд

Оош

pada nakon poruka iz
Federalnjb rezervi
FoЮ: s.шкO'IIC

eura: Hotel Mlmoza

dVOkat veeeg broја malih akcionara zatvorenog investicionog fonda
Eurofond koji, viSe оо во
dinu, пе mogu naplatiti
svoja dospjela potraiivaпја, Pavle :кadonjic, пси
dovoljan је ~to је za danas
zakazana aukcilska pradaja

A

всјја НТР Мimoи
Тiya. ро роСеtnој cijeni

20.923

iz

оо dva еша. ОУе цаје

su iz
portfelja fonda.
ukoliko оуај paket bude
prodat ро роСеtnој сјјеni
цсјопап Eurofonda, pretrpjeee stetu za oko 300.000
еша,

jer је

15а

paket akcija

оо роуezanов lica, tokom

2009. godine, fond kupio па
berzi ро prosjebloj сјјеni
оо

cak 15,29 еurз.
"Negativno gledamo na

tu

prodaju, zbog tega

та-

пјјnsю akcionari insistiraju da зе isplate njihova ро
traiivanja dok fond iша
поуса", istakao је RadoпјјС.

ukupno 161 nesaglasni
akcionar ZIF Eurofonda ра
trafuje ukupno oko 5,8 шi
Нооа eura. Iz druStva Euroinvest, koje upravlja foo dom jo!i рпје тјевес su
oajavljivali isplatu prve ц
te u ukupnom iznosu оо
тШоп eura (Ш 17-18 odsto
potrafivanja), ali оо toga
zaвada пета јоз ni~ta.

Nesaglasni vlasnici akciја ZIF Eurofond, koji kontrоШu oko 15 odsto зkйја,
traiili su joi u decembra
2014, da im za izlazak iz
fonda, bude isplaeeno
ukupno oko 5,7 m.iliona euса, i1i oko 14 centi ро akciji,
koliko је iznosio иотје-

Gru.pa

та1јЬ

akcionara se tUZi
sa fondom, traZi
isplatu udjeIa od
5,7

miliona

SeCn.i prosjek neto vrijed-

nost jedne ЦЙје.
"Privredn1 sud zakзzaо је
za 14. april jedinstveno
roCiSte za уеСј broj пева
glasnih akcionara, tзkо da i
m.i apelujemo па sud da ~to
prije zami оуај pred.met i
da mu da prioritet, kзkо
тanјinsю зkСЈОПзri ое Ы

izgubili 000 sto im је ZЗkоп
о investicionim fondovima
дао. strahujemo да Ы fond
тоgзо ostati bez поуса",
zakljucio је Radonjic.
U sk1adu sa OOredbom

clana 6б Pravila Montenegroberze AD, ро zahtjevu
POOgoriCkog broker - dПеrз
Роовопса, Odbor direktora
Ьеги је доniо od1uku о
OOrf.avanju ашаје za prodaju akcija em.itenta НТР
Mimoza.
za razliku od drugih inуеsоаоnih fondova kOO
kojih su пiјedni manjinski
рзkео dionica u kompaniјата пзkоо transformacije
ostali u otvoreoom јпуеs
ticiooom fondu, to kOO Еи
rofonda ПЈје Ыо slucaj jer је
taj dio iшоvinе ranije kao
kolateral Ыо zalo:f:en za
viSemilionske kredite koji
su povueeni kOO лlрina
banke u Lihtешtaјпu, ali i
kOO nekih drugih banзkа .
NajveCi hоtеllПР Мјто
za prodat је pro!ile gOOine
za 6,5 miliona eura. м. М.

Kurs dolara па svietsklm valutnim trтtima protekle
sedmlce Је mtro рао nakoo poruke Iz Federalnih [~
zervl (Fiю), ра treba bltl оргеып kada Је u pltanju
роуеСапја kamatnih stopa. Kurs dola~ u odпоЯЈ па
japanski јеп рао је 1,2 odsto па Щ65 ЈРУ. Amerilka
valuta је oslabJla i u odnosu па evropsku, ра Је СIЈепа
еига skOClla dva odsto па 1,139 USD.
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Kursna Iista
prim/enjuJe se od 04. aprila 2016. godine
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rofit Jugopetrola u
pro!iloj godini iznо
si 4,9 miliопа eura i
za oko 180 hiljada
уеа. пево godinu

raniје.

Prema izvjeStaju sa Моп
tenegro Ьеnе. poslovni
prihod kompanije iznosio је
137 miliona еша i za cak з6
mШоna је manјј nego u

ova razlika

је nastala
zbog velikog pada йјena goпуа, ali nije uticala па profit
јет је iz istog raz10ga sm.aпјena ајепа i goriva kojeg

2014.

su oni kupovali.
Rashodi su zbog toga sm.aпјeni sa 169 па 131 mШon
еша, od Сева је troSak za
nabavnu йјепи prodate roье рао sa 151 па n6 miliопа
еша. ТroSkovi zarada i drugih рrimanја pa1i su sa џ na

POSLOVANJE U 2015. GODINI

pet miliопа еша.

Profit Jugopetrota
4,6 тШопа eura

Вodinја

Foto: V.8EI.DJEVIt

Кako је naуедепо

dobit

proflo-

ро зkйјЈ а

позi 1,06 еша.

Jugopetrol

ima i dOOatnu пеraзро
redenu dobit iz ranijeg ре
rioda od 9,4 mШоna еша.
Вroj z.aposlenih u kompa·
niji smanјео је sa 142 па 130
u 2015. god.ini.
Котpaniјот
upravlja
gr&i Не1еnik petroleuт koјј ima 54 odsto зkсјја.
U izvje~taju је navedeno
da postoje tri velika sudska
postupka, једan u kojeт
drf.ava tUZi Jugopetrol i
trati povratзk petrolejskih
postrojenja u Luci 8ar i Lipcima. Jugopetrol iтa dvije
tu!be od Montenegro bonusa koji trзZЈ odStetu оо п i 7,5
mШопа јет тје тогао da
koristi ovе instalacije. G. :к.
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