На основу члана 28. Закона о приватизацији (''Службени гласник РС'' бр. 38/2001
и 18/2003), Агенција за приватизацију Републике Србије (у даљем тексту:
“Агенција“) објављује:
Јавни позив
за учешће на јавном тендеру
ради продаје друштвеног капитала субјекта приватизације:
ДП ДИН «Фабрика дувана» Ниш, Ниш
Шифра тендера: DIN/03
1. Агенција нуди на продају 70% друштвеног капитала ДП ДИН «Фабрика дувана»
Ниш (у даљем тексту: “Субјект приватизације”), што чини 66,45% укупног
капитала Субјекта приватизације.
Укупан друштвени капитал Субјекта приватизације је 6.510.054.000 динара и
изражен је у 6.510.054 обрачунских акција, номиналне вредности 1.000 динара.
Агенција је изабрала Morgan Stanely & Co. Limited, за финансијског саветника (у
даљем тексту: “Финансијски саветник”), i Linklaters Miculiti & Associates, за
правног саветника (у даљем тексту: “Правни саветник”) у поступку
приватизације Субјекта приватизације.
2. Подаци о субјекту приватизације:
Адреса: 12. фебруара 74, Ниш, 18000, Република Србија, Србија и Црна Гора
Тел: +381 18 / 584 255
Факс: +381 18 / 584 239
Делатност: Производња цигарета и дуванских производа.
Шифра тендера: DIN/03
Основни подаци о субјекту приватизације доступни су на Интернет адресама:
http://www.pa-serbia.co.yu/pregled_preduzeca/pdf/teaser_496.pdf
и
http://www.mpriv.sr.gov.yu/scp/DINis.pdf
Детаљни подаци у вези са Субјектом приватизације дати су у информационом
меморандуму и упутству за понуђаче (у даљем тексту: Тендерска
документација), и биће доступни заинтересованим лицима (у даљем тексту:
Учесници на тендеру) која испуњавају услове изнете у тачки 4. овог Јавног
позива
3.

Агенција за приватизацију овим позива заинтересована лица да поднесу
Финансијском саветнику, писани захтев за куповину Тендерске документације
Субјекта приватизације, заједно са пратећом документацијом која је наведена у
тачки 5 овог јавног позива (у даљем тексту: Захтев), са јасном назнаком «Захтев
за куповину тендерске документације DIN/03».
Захтеви се примају од дана објављивања овог Јавног позива, до 18.04.2003.
године у 17 часова (по лондонском времену).

4.

Заинтересовано правно лице (у даљем тексту: Заинтересовано лице) има
право да купи Тендерску документацију ако испуњава следеће услове:
i.

да има најмање 5 (пет) година непосредног искуства у производњи
дуванских производа (у сопственим погонима);

ii.

да му нето-приход од продаје дуванских производа у последњој
ревидираној фискалној години износи преко 150 милиона Евра; и

iii. да може, потпуно транспарентно, да пружи доказе о својој номиналној и
стварној (уколико се може применити) власничкој структури и структури
управљања, као и о структури својих матичних предузећа и
придружених предузећа.1
Право на куповину Tендерске документације има и правно лице које је у
потпуном директном или индиректном власништву правног лица (са 100%
капитала) које испуњава горе наведене услове (у даљем тексту “Матично
предузеће”)
5. Захтеви Заинтересованих лица за куповину Тендерске документације морају
садржати следећа документа, на енглеском језику и оверена од стране једног од
овлашћених представника лица:
i.

акт о оснивању, важећи статут и интерна акта, односно други
одговарајући конститутивни акт Заинтересованог лица;

ii.

списак чланова органа управљања Заинтересованог лица (нпр. Управни
одбор, Надзорни одбор и остали релевантни органи управљања);

iii. консолидоване ревидиране финансијске извештаје (састављене у
складу са законом или, међународним рачуноводственим стандардима,
уколико постоји) за последње три ревидиране године; за правна лица
која постоје мање од три године, подносе се извештаји за сваку
ревидирану годину постојања; уз финансијске извештаје прилажу се и
извештаји органа предузећа и извештаји овлашћених ревизора;
iv. кратак приказ власничке структуре и структуре управљања, као и
идентификацију Матичног предузећа и/или предузећа које има потпуну
власничку контролу, укључујући и краћи приказ стварних власничких
интереса, номиналних акционарских и/или уговорних права која дају
право гласа или контроле над тим правним лицем, као и потврду да су
сви такви стварни власнички односи и/или права контроле у потпуности
приказани.2

1

У случају предузећа која се јавно котирају на међународно признатим берзама, Агенција прихвата као
оправдану ограничену могућност откривања стварног власништва, и та предузећа могу бити изузета из овог
услова.
2

У случају предузећа која се јавно котирају на међународно признатим берзама, Агенција прихвата као
оправдану ограничену могућност откривања стварног власништва, и та предузећа могу бити изузета из овог
услова.

v.

кратак опис (највише на три стране) пословне делатности
заинтересованог лица и групације којој припада правно лице и његовог
матичног предузећа, с посебним освртом на финансијске и
комерцијалне податке који се односе на делатност прераде,
производње и продаје дуванских производа;

vi. изјаву да против Заинтересованог лица није покренут поступак стечаја
или ликвидације, односно да није под привременим мерама или у
поступку који подразумева стање инсолвентности, престанак обављања
пословне делатности или увођење привремених мера.
vii. изјава о непостојању сукоба интереса
приватизације Субјекта приватизације и

у

вези

са

поступком

viii. назив, адресу, број телефона, е-маил адресу и факс особа за контакт.
6. У случају да заинтересовано лице које подноси Захтев за куповину Тендерске
документације, не испуњава услове из прве и друге ставке тачке 4 овог Јавног
позива, већ је правно лице које је у директном или индиректном власништву
правног лица (са 100% оснивачког капитала) које испуњава услове, потребна
документа наведена у тачки 5, подносе се и за Матично предузеће.
7. Финансијски и Правни саветник до дана 24.04.2003.године утврђује испуњеност
услова из поднетих Захтева, а може захтевати додатне информације како би
утврдио да ли Заинтересовано лице испуњава ове услове.
8. Дана 25.04.2003. године, Агенција ће обавестити заинтересована лица која су
на време поднела Захтев, о испуњености услова из тачке 4. овог Јавног позива.
Лицима која испуњавају услове доставља се поштом, е-маилом или факсом,
фактура за плаћање накнаде за Тендерску документацију на износ од 25.000
Евра, и од 5.000 Евра, на име пореза на промет (у даљем тексту: Накнада за
тендерску документацију), као и Уговор о чувању поверљивих података.
Учесници на тендеру, без одлагања, достављају Финансијском саветнику (на
доле наведену адресу) потписани Уговор о чувању поверљивих података и
врше уплату Накнаде за тендерску документацију, и то најкасније до 02.05.2003.
године.
9. Након пријема потписаног Уговора о чувању поверљивих података и потврде
Агенције да је уплаћена Накнада за тендерску документацију, Финансијски
саветник доставља учесницима на тендеру, поштом, е-маилом или факсом,
Тендерску документацију. Учесник на тендеру, који је заинтересован да
учествује у тендерској процедури, може поднети своју понуду у складу са
прописима и процедури предвиђеној у Тендерској документацији, закључно са
08.07.2003. године до 17 часова (по београдском времену). Агенција задржава
право да овај рок, по потреби, измени.
10. Уз понуду, Учесник на тендеру доставља и лицитациону гаранцију у корист
Агенције у износу од 1.000.000 Евра и то у форми безусловне банкарске
гаранције, наплативе на први позив, коју издаје реномирана банка, прихватљива
за Агенцију, као што је и детаљно образложено у Тендерској документацији.

11. За сва питања у вези са овим Јавним позивом, потребно је контактирати
Финансијског саветника на наведену адресу:
Mr. Rory Maw
Morgan Stanley & Co. Limited
25 Cabot Square, Canary Wharf
London, E14 4QA, England
Факс: +44 .207.425.5800
e-mail: rory.maw@morganstanley.com
Morgan Stanley & Co. Limited и Linklaters Miculiti & Associates заступају искључиво
Агенцију у вези са приватизацијом Субјекта приватизације и одговарају искључиво
Агенцији за пружање заштите које се иначе пружају њиховим клијентима.

