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Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 
 

Број: 267622/1-2016 
Датум: 12.7.2016. године 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ИСПЛАТЕ  ДИВИДЕНДЕ  
 

Обавештавамо акционаре Предузећа за телекомуникације „Телеком 
Србија“ а.д. Београд (у даљем тексту: Друштво) који су на дан 19.6.2016. године 
били уписани као законити имаоци акција Друштва у Централном регистру, 
депоу и клирингу хартија од вредности, да ће Друштво, на основу Одлукe 
Скупштине Друштва број 249003/6-2016 од 29.6.2016. године и одлука  
Извршног одбора број 249204/1-2016 од 29.6.2016. године и број 264885/3-2016 
од 12.7.2016. године, извршити исплату дивиденде, у укупном бруто износу од 
12.256.000.000,00 динара, односно у бруто износу од 15,32  динара по акцији. 

 
Дивиденда акционарима Друштва, биће исплаћена дана 20.7.2016. 

године на следећи начин: 
1) акционару Републици Србији - уплатом са рачуна Друштва, у складу 

са инструкцијама надлежних органа Републике Србије, 
2) свим осталим акционарима Друштва - преко Централног регистра, 

депоа и клиринга хартија од вредности.  
 
Издавалац: „Телеком Србија“ а.д. Београд 
Матични број: 17162543 
ISIN број: RSTLKME93718 
CFI код: ESVUFR 
Врста акција: Обичне акције 
Број акција: 1.000.000.000 
Бруто износ дивиденде по акцији: 15,32  динара.  
Укупни бруто износ дивиденде за акционаре Друштва, којима се исплата врши 
преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности: 
3.353.592.198,20 динара. 
Укупни нето износ дивиденде за акционаре Друштва, којима се исплата врши 
преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности: 
2.850.545.378,05 динара. 

Исплата дивиденде акционарима Друштва, за које се исплата врши преко 
Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, извршиће се у 
следећим нето износима: 
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Домаћа физичка лица: 
- која су на дан дивиденде 19.6.2016. године имала укупно 218.885.373 

акција, у нето износу од 13,02 динара по акцији (заокружено на две 
децимале). 

Страна физичка лица:  
- која су на дан дивиденде 19.6.2016. године имала укупно 16.797 

акција, у нето износу од 13,02 динара по акцији (заокружено на две 
децимале). 

Домаћa правнa лицa: 
- која су на дан дивиденде 19.6.2016. године имала укупно 715 акција, у 

нето износу од 15,32  динара по акцији. 
Исплата дивиденде која се врши преко Централног регистра, депоа и 

клиринга хартија од вредности, биће извршена на новчане рачуне акционара 
Друштва, а преко чланова Централног регистра, депоа и клиринга хартија од 
вредности, код којих акционари Друштва имају отворене власничке рачуне 
хартија од вредности.  

Акционарима Друштва, који су акције добили као грађани, исплата 
дивиденде биће извршена на следећи начин: 

- акционарима који су отворили власнички и новчани рачун за трговање 
акцијама, исплата ће бити извршена на тај наменски рачун, 

- акционари који до дана дивиденде, тј. до 19.6.2016. године нису 
отворили власнички и новчани рачун за трговање акцијама, износ 
дивиденде који им припада, могу подићи лично на шалтерима пошта 
или експозитура Банке Поштанскa штедионицa а.д. Београд. 

Акционарима  Друштва, који су акције добили као запослени или бивши 
запослени, исплата дивиденде биће извршена на следећи начин: 

- акционарима који су отворили власнички и новчани рачун за трговање 
акцијама, исплата ће бити извршена на тај наменски рачун, 

- акционари који до дана дивиденде, тј. до 19.6.2016. године нису 
отворили власнички и новчани рачун за трговање акцијама, износ 
дивиденде који им припада, могу подићи лично на шалтерима 
експозитура Војвођанске банке а.д. Нови Сад, корпоративног агента  
Друштва. 

 
Обавезу плаћања провизије, коју наплаћује Централни регистар, депо и 

клиринг хартија од вредности, на име исплате дивиденде преузима Друштво. 
 

 С поштовањем, 
 

          ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 
     

        Предраг Ћулибрк, с.р. 


