
 
 

 

 

 

 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РС а.д.  

            БАЊА ЛУКА 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е  А К Ц И О Н А Р И М А  

 

Обавјештавају се акционари Мтел-a а.д. Бања Лука да од 24.07.2020. године 

могу приступити наплати дивиденде из добити Друштва остварене у 2019. 

години. 
 

Дивиденда у укупном износу од 43.575.757,88 КМ ће се исплаћивати 

акционарима Мтел-а по принципу да свакој акцији припада исти номинални 

износ од 0,08867969 КМ.  
 

Акционари Мтел-а сва упутства и информације везане за право на исплату 

дивиденди могу добити путем контакт телефона, и то: 

- на број 080050000 (бесплатан позив) - информације за физичка лица и 

- на број 051/219-380 -  информације за правна лица  

- на e-mail: akcionar@mtel.ba - информације за физичка и правна лица.  
 

Напомињемо да право на дивиденду из добити Друштва остварене у 2019. 

години имају акционари  Мтел-а који имају статус акционара према подацима 

Централног регистра хартија од вриједности на дан 16.07.2020. године, као дан 

пресјека. 
 

Провјеру статуса са даном пресјека акционари Мтел-а могу извршити код 

Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, ул. Симе Шолаје 

бр. 1, или код Службе за информације Мтел а.д. Бања Лука на број: 080050000 

(бесплатан позив). У Централном регистру хартија од вриједности акционари 

могу извршити провјеру уписаних података и ако постоје неслагања у 

подацима о власницима акција који се воде у Централном регистру хартија од 

вриједности са подацима из личног документа потребно је урадити 

усклађивање. 
 

Обавјештавамо све акционаре да воде рачуна о роковима застаре својих 

потраживања према Друштву и да приступају наплати дивиденди како би 

остварили своје право на дио добити Друштва. 
 

У складу са чланом 47. Закона о привредним друштвима, потраживања 

акционара према Друштву по основу дивиденди застарјевају у року од три 

године од датума почетка исплате дивиденди. 
 

По протеку рока застарјелости, потраживања акционара према Друштву по 

основу дивиденди неће бити исплаћивана акционарима, тј. протеком тог рока 

акционари губе право потраживања по основу дивиденди.  
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