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Поштовани радници НИС РНС,
Укидањем Службе информисања у РНС, ускраћени смо већ дуже време за било
какав вид информисања.
У жељи да вас информишемо о свим дешавањима, пред вама је ПРВИ БРОЈ
„ СИНДИ ИНФОРМАТОР“-а.
Уз вашу подршку и сарадњу, надамо се да ће овај начин информисања у РНС
постићи свој циљ и да ће се на све оно што бисте желели да знате, а немате кога
да питате, одговор наћи у овом и оваквом „СИНДИ ИНФОРМАТОР“-у.
Сами ћемо писати, штампати и дистрибуирати „СИНДИ ИНФОРМАТОР“
и трудити се да буде доступан свим радницима.
Унапред вам се извињавамо за све евентуалне пропусте и грешке у текстовима,
јер овом послу нисмо вични, али, уз вашу помоћ и подршку временом ћемо се
научити и бити све бољи.
ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА НИС РНС
Владимир Илић – Фики

ОБАВЕШТЕЊЕ
АКЦИОНАРИМА КОЈИ СУ СТЕКЛИ АКЦИЈЕ КОМПАНИЈЕ КАО ЗАПОСЛЕНИ И
БИВШИ ЗАПОСЛЕНИ У НИС-У
У складу са Законом о праву на бесплатне акције и Уредбом о поступку евиденције
запослених и бивших запослених који имају право на пренос акција без накнаде, Агенција за
приватизацију Републике Србије је донела дана 21.12.2009. године Решење којим се преноси
укупно 7.076.821 акција НИС-а са власничког рачуна Републике Србије на запослене и
бивше запослене који су уписани у евиденцију запослених и бивших запослених. Дана
06.01.2010. године, запослени и бивши запослени НИС-а који су уписани у евиденцију
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запослених и бивших запослених у поступку који је спороводила Агенција за приватизацију,
постали су акционари НИС-а. Информација о броју акција које сте стекли биће доступна од
дана 20.01.2010. године на сајту и на интерном сајту (интранет) Компаније http://mis.in.nis.rs.
Како бисте добили Потврду о власништву над акцијама, а то је Извод са власничког рачуна
хартија од вредности, потребно је да уколико немате отворен власнички рачун то учините
одласком код Брокерско – дилерског друштва или Овлашћене банке (Банка која има
овлашћење Комисије за хартије од вредности за обављање брокерско-дилерских послова), са
којом закључујете Уговор.
Слободни сте у избору Брокерско дилерског друштва или овлашћене банке. Брокерска
друштва или овлашћене банке ће наплатити накнаду за услуге које Вам пружају по
свом интерном тарифнику. За отварање власничког рачуна потребно је лично присуство и
Ваша лична карта. Да бисте отворили власнички рачун потребно је да имате информацију о
тачном броју акција чији сте власници. Након што отворите власнички рачун, добићете
Извод са власничког рачуна у коме ће се налазити информација о броју акција чији сте
власник.
Следећи кораци које је неопходно да предузмете су:
1. да припремите Вашу личну карту и информацију о тачном броју акција које су у
Вашем власништву;
2. да са Вашом личном картом и информацијом о броју акција које су у Вашем
власништву, отворите власнички рачун код неког од Брокерско-дилерских
друштава или овлашћених банака чији списак Вам дајемо у прилогу (списак
брокерских посредника);
3. да добијете од стране брокерско-дилерског друштва или овлашћене банке коју сте
изабрали Извод са Вашег власничког рачуна који ће бити Ваша исправа којом
доказујете власништво над одређеним бројем акција НИС-а.
НИС-ов корпоративни агент је Војвођанска банка а.д. Нови Сад. Војвођанска банка
а.д. Нови Сад је понудила да послове отварања власничких рачуна и издавања потврде
о власништву над акцијама НИС-а, за све акционаре који су стекли акције као
запослени или бивши запослени, обави без накнаде односно бесплатно, и када је у
питању Војвођанска банка а.д. није Вам потребна информација о броју акција које су у
Вашем власништву. Корпоративни агент Војвођанска банка а.д. ће своје услуге
понудити акционарима запосленима и бившим запосленима у 34 експозитуре, списак.
Уколико желите да сазнате више о адресама и контактима у вези берзанских
посредника све податке можете наћи на сајту www.belex.rs.
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