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ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ИСПЛАТЕ ДИВИДЕНДЕ АКЦИОНАРИМА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ 
А.Д. БЕОГРАД ПО ОСНОВУ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. БЕОГРАД 

БРОЈ 270385/6-2021 ОД 29.6.2021. ГОДИНЕ 

 

Акционари који су акције добили као запослени или бивши запослени Предузећа за 
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд и ЈП Пошта Србије (раније ЈП ПТТ 
саобраћаја „Србија“), и који су на дан 19.6.2021. године били уписани као законити имаоци 
акција Друштва у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, а који до дана 
дивиденде нису отворили рачун финансијских инструмената, износ дивиденде могу да подигну 
лично на шалтеру OTP банке Србија, уз личну карту, без временског ограничења. 

Акционари Друштва, који су акције добили као грађани, и који до дана дивиденде нису отворили 
рачун финансијских инструмената, износ дивиденде који им припада могу подићи лично на 
шалтерима пошта или експозитура Банке Поштанскa штедионицa а.д. Београд, без 
временског ограничења. 

У складу са новим Изменама Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга 
хартија од вредности, укинута је обавеза корпоративног агента Друштва да неисплаћена 
средства пренесе Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, већ, сагласно 
поменутим Правилима, исплату врши искључиво корпоративни агент Друштва, OTP банка 
Србија, до коначне исплате дивиденде акционарима. 

Наведене измене односе се само на исплату дивиденде акционарима Предузећа за 
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд који су на дан 19.6.2021. године били уписани 
као законити имаоци акција Друштва у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од 
вредности, а по основу Одлуке Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд број 270385/6-2021 
од 29.6.2021. године, и будуће исплате дивиденде. 
 
За исплату привремене дивиденде (међудивиденде) за 2020. годину после дана 14.12.2020. 
године, потребно је поднети захтев за исплату међудивиденде која је враћена исплатиоцу, 
(захтев објављен на корпоративној страници Друштва https://mts.rs/O-Telekomu/Investitori-i-
akcionari).  
 

С поштовањем, 
  
 

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 

 

Владимир Лучић с.р. 

 


