Затворени инвестициони фонд
„FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST“ а.д. Београд
X ВАНРЕДНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БР. /O ОД

2018. ГОДИНЕ

На основу одредбе члана 524. и одредбе члана 525. Закона о привредним друштвима
(„Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015 и 44/2018), члана 28.
Закона о инвестиционим фондовима ("Сл. гласник РС", бр. 46/2006, 51/2009, 31/2011 и
115/2014), члана 137. Правилника о инвестиционим фондовима ("Сл. гласник РС", бр. 5/2015),
Скупштина акционара Затвореног инвестиционог фонда „FIMA SEE Activist“ ад Београд (у
даљем тексту: „Фонд“) на ванредној седници одржаној дана 21.12.2018. године доноси
ОДЛУКУ
о покретању поступка ликвидације
Над Затвореним инвестиционим фондом “FIMA Southeastern Europe Activist” а.д.
Београд уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични
број 20444886, ПИБ 105708978, са пословним бројем рачуна 205-0000000133070-33 код
Комерцијалне Банке а.д. Београд, ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ.
Разрешава се функције директора и законског заступника Фонда: Милан Маринковић,
из Београда, Медаковићева 76, ЈМБГ: 0302979880010.
За ликвидационог управника Фонда именује се Милан Маринковић, из Београда,
Медаковићева 76, ЈМБГ: 0302979880010.
Пријаве потраживања достављају се на адресу седишта Фонда:



Пословно име: Затворени инвестициони фонд “FIMA Southeastern Europe Activist“
а.д. Београд
Седиште: Београд, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10а/ИИ

Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према Фонду, најкасније у року
од 90 дана, од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације на интернет
страници регистра привредних субјеката.
Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити преклудирана ако их не пријаве
најкасније у року од 30 дана од последњег дана објављивања огласа о ликвидацији.
Ликвидација Фонда почиње даном регистрације одлуке о ликвидације
објављивањем огласа о покретању ликвидације, у складу са законом о регистрацији.

и

Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцама упутити и писано
обавештење о покретању ликвидације Фонда, најкасније у року од 15 дана од дана почетка
ликвидације.

Све приспеле пријаве потраживања, као и потраживања познатих поверилаца Фонд ће
евидентирати у листу пријављених потраживања и сачинити листу признатих и оспорених
потраживања.
Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покрене поступак пред надлежним
судом у року од 15 дана од дана пријема обавештења о оспоравању потраживања и у истом
року о томе писаним путем обавести Фонд, то потраживање се сматра преклудираним.
Од дана регистрације ове одлуке Фонд не може предузимати нове послове, већ само
послове везане за спровођење ликвидације који обухватају: уновчење имовине, наплату
потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове.
Позивају се сви дужници Фонда да измире своје обавезе према Фонду.
За време ликвидације Фонд не исплаћује се учешће у добити, односно дивиденде, нити
се имовина Фонда расподељује члановима Фонда пре исплате свих потраживања поверилаца.
Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније у року од 15 дана, од дана доношења
ове одлуке, поднети Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, ову
одлуку уз регистрациону пријаву покретања поступка ликвидације, ради регистрације
ликвидације Фонда у Регистар.
Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од почетка ликвидације саставити
почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијаки извештај у складу са прописима
којима се уређују рачуноводство и ревизија.
Ликвидациони управник ће најраније 90 дана, а најкасније 150 дана од дана почетка
ликвидације саставити почетни ликвидациони извештај, а након доношења одлуке
скупштине о усвајању истог предузети потребне радње за регистрацију почетног
ликвидационог извештаја у складу са законом о регистрацији.
Образложење
Разматрајући инвестициону политику и стратегију улагања Фонда, акционари Фонда
одлучили су се за ликвидацију Фонда, јер је исти остварио зацртане инвестиционе циљеве и
резултате, а узимајући у обзир тренутно стање на регионалном тржишту капитала, као и
очекивања на средњи рок, акционари не могу очекивати адекватне стопе приноса сразмерне
преузетом ризику.
Председавајући Скупштине
_________________________________________

