РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ОСМАЦИ
Осмаци бб, 75406 Осмаци
На основу члана 33. Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“,
број: 92/06, 34/09) општина Осмаци објављује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УПИС И УПЛАТУ
ПРВЕ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ЈАВНОМ ПОНУДОМ
свим домаћим и страним физичким и правним лицима
Скупштина општине Осмаци, на сједници одржаној дана 01.07.2011. године, донијела је Одлуку о првој емисији
обвезница јавном понудом (Одлука број: 01/022-39/11).
Рјешењем Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, број: 01-УП-031-2007/11 од 19.07.2011.
године, одобрен је Проспект за прву емисију обвезница јавном понудом општине Осмаци под сљедећим
условима:
• Редни број емисије, ознака врсте и класа ХОВ: Прва емисија, дугорочних муниципалних (општинских)
обвезница јавном понудом;
• Број, номинална вриједност хартија од вриједности и укупна вриједност емисије: Првом емисијом
емитује се 3.500 обвезница, номиналне вриједности 100,00 КМ по обвезници, укупне номиналне вриједности
емисије 350.000,00 КМ;
• Доспијеће, висина камате, начин и рокови исплате главнице и камате:
Доспијеће емисије је 7 (седам) година од дана уписа емисије у Централни регистар хартија од вриједности а.д.
Бања Лука. Обвезнице се емитују уз фиксну, годишњу каматну стопу од 6,75%. У току прве године
исплаћиваће се полугодишње само камата (grace period), а након тога главница и припадајући дио камате
исплаћиваће се у једнаким полугодишњим ануитетима (12 ануитета), најкасније у року од петнаест дана од
дана доспијећа ануитета;
• Права и ограничења права власника: Власник обвезница има право на наплату номиналне вриједности
главнице и припадајуће камате. Ниједан власник нема право тражити пријевремено доспијеће обвезница;
• Нико нема право прече куповине;
• Агент емисије: “Advantis Broker” а.д. Бања Лука;
• Продајна цијена: Цијена по којој купци уписују и уплаћују обвезнице формираће се на берзи, по методи
континуиране јавне понуде (вишеструке цијене) у складу са Правилима Бањалучке берзе, с тим да ће продајни
налог бити унесен по цијени од 100,00 КМ. Стандард повећања цијене је 0,01 КМ;
• Рок трајања уписа и уплате: Почетак уписа и уплате обвезница је понедељак, 08.08.2011. године. Упис и
уплата трају 30 дана;
• Мјесто уписа и уплате: Упис ће се вршити код овлаштених берзанских посредника на тржишту хартија од
вриједности Републике Српске, у складу са радним временом овлаштених берзанских посредника. Уплата ће
се вршити на рачун код депозитне банке Нова банка а.д. Бања Лука, Краља Алфонса XИИИ 37А, 78000 Бања
Лука, број рачуна: 555-006-00000000-15, с позивом на број: 58999-3453. Средство плаћања је новац,
конвертибилне марке (КМ);
Проспект ће бити бесплатно доступан у просторијама емитента, агента емисије, те на Интернет страницама
агента емисије: www.advantisbroker.com, и Бањалучке берзе: www.blberza.com;
• Критеријум успјешности емисије: Емисија се сматра успјешном ако у року од 30 дана, предвиђеном за упис
и уплату, буде уписано и уплаћено најмање 60% хартија од вриједности понуђених у Проспекту;
• Права емитента: Емитент задржава право на завршетак поступка јавне понуде хартија од вриједности прије
истека утврђеног рока за њихов упис и уплату уколико емисија буде у цјелости уписана и уплаћена прије
завршетка рока за упис и уплату; Емитент задржава право на одустајање од јавне понуде и прекид емисије
уколико настану непредвиђене околности које онемогућавају наставак јавне понуде.
Овлашћено лице емитента за спровођење емисије: Начелник општине, Љубо Петровић.
Више информација о обвезницама општине Осмаци могуће је добити код агента емисије „Advantis Broker“ а.д.
Бања Лука, Крајишких бригада 113, 78000 Бања Лука, или на телефон 051/233-710.
Општина Осмаци
Заступана по
„Advantis Broker“ а.д. Бања Лука

