На основу чл. 5 Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - др.
закон, 30/2010 - др. закон, 93/2012 и 119/2012), чл. 6 и чл. 8 Закона о Агенцији за приватизацију („Сл. гласник РС“,
бр. 38/2001, 135/2004 и 30/2010), Агенција за приватизацију објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за приватизацију привредних
друштава:

1. Акционарско друштво за холдинг, консалтинг и менаџмент послове
Група Застава возила Крагујевац – у реструктурирању, матични број 07150989

2. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет привредних возила
Застава Камиони Крагујевац – у реструктурирању, матични број 07249756
3. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет специјалних и вишенаменских возила
Застава Специјални Аутомобили Сомбор – у реструктурирању, матични број 08234477
(у даљем тексту појединачно „Друштво“, а заједно „Друштва“).
Шифра: ЗАС 01/13
1. Агенција за приватизацију позива сва физичка и/или правна лица заинтересована за учешће у поступку
приватизације Друштава (у даљем тексту: „Потенцијални инвеститори“) да доставе своја писма о
намерама којима ће исказати свој интерес за приватизацију Друштава и приказати своје виђење
трансакције кроз коју би се реализовао поступак приватизације Друштава, делимично или у целости (у
даљем тексту: „Писмо о намерама“).

Циљ је да на основу анализе достављених Писама о намерама, Агенција за приватизацију донесе одлуке о
даљем поступку реструктурирања Друштава.

Више информација о Друштвима доступно је на интернет адреси:
http://www.zastava.rs/

2. Потенцијални инвеститори су позвани да своја Писма о намерама доставе Агенцији за приватизацију
путем поште или предају лично , на доле наведеној адреси, најкасније до 20. јуна 2013. године до 16:00
часова по Београдском времену. Писма треба да носе назнаку „Писмо о намерама – шифра ЗАС 01/13“,
а копију писма је потребно упутити и на доле наведене е-mail адресе.

3. По пријему Писма о намерама и истеку рока из претходне тачке овог Јавног позива, Агенција за
приватизацију ће Потенцијалне инвеститоре обавестити о расположивим терминима за евентуалну посету
Друштвима и разговор са управом. Посете Друштвима и разговор са управом Друштава ће бити омогућен

Потенцијалним инвеститорима из тачке 2. овог Јавног позива најкасније до 30. јуна 2013. године. Пре
посете Друштвима, Потенцијални инвеститор ће потписати Уговор о чувању поверљивих података.

4. Писмо о намерама треба да садржи основне информације о Потенцијалном инвеститору, предмет и
структуру потенцијалне трансакције за коју је Потенцијални инвеститор заинтересован, као и контакт
податке (име и презиме, телефон, факс и електронска пошта) особе овлашћене за комуникацију са
Агенцијом за приватизацију. Писмо о намерама може да садржи и предлог пословног плана
Потенцијалног инвеститора у поступку приватизације у вези са предложеном трансакцијом.

5. Писмо о намерама је необавезуће за Потенцијалне инвеститоре и достава Писма о намерама ни на који
начин се неће тумачити као обавеза Потенцијалног инвеститора да учествује у евентуалном поступку
приватизације Друштава.

6. Агенција за приватизацију задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и/или
отказивање поступка прикупљања Писама о намерама у било ком тренутку, по сопственом нахођењу, и не
сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве
измене/допуне/отказивање овог поступка проузроковале учесницима.

7. Објављивање овог Јавног позива ни на који начин не обавезује Агенцију за приватизацију нити Друштва
да иницирају и/или спроведу било какав поступак у вези са Друштвима.

8. За достављање Писама о заинтересованости, као и сва питања у вези са овим Јавним позивом треба се
обратити Агенцији за приватизацију на српском или енглеском језику на доле наведену адресу:
Агенција за приватизацију
Теразије 23
11000 Београд
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
astojkovic@priv.rs
blukovic@priv.rs
dmatovic@priv.rs
Tel: +381 (0)11 36 42 615
Fax: +381 (0)11 36 14 865

