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У складу са тачком 117. Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга 
хартија од вредности а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ ИСПЛАТЕ ДИВИДЕНДЕ ПРЕКО  
ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

 
 
Обавештавамо акционаре да ће на основу одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови 
Сад извршити исплату дивиденде за 2021. годину у бруто износу од 35,46 динара по акцији. 
 
Дан дивиденде тј. дан на који се утврђује списак акционара који имају право на дивиденду 
за 2021. годину је 19.06.2022. године. 
 
Дан обрачуна за исплату дивиденде ће бити 19.08.2022. године, а исплата дивиденде 
извршиће се 22.08.2022. године на следећи начин:  
1) акционару ЈАД „Гаспром Њефт“ исплата припадајуће дивиденде извршиће се директном 

уплатом са рачуна НИС а.д. Нови Сад,  
2) акционару Републици Србији исплата припадајуће дивиденде извршиће се директном 

уплатом са рачуна НИС а.д. Нови Сад у Буџет Републике Србије,  
3) акционару ЈАД „Гаспром“ исплата припадајуће дивиденде извршиће се директном 

уплатом са рачуна НИС а.д. Нови Сад,  
4) свим осталим акционарима исплата припадајуће дивиденде извршиће се преко 

Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. 

Позивамо акционаре који немају активан рачун финансијских инструмената тј. чији је рачун 
финансијских инструмената угашен у периоду од дана дивиденде (19.06.2022. године) до 
дана објаве овог обавештења, да до 18.08.2022. године доставе инструкције за пријем 
средстава по основу исплате дивиденде. Инструкције за пријем средстава по основу 
исплате дивиденде потребно је доставити преко члана Централног регистра 
корпоративном агенту - ОТП банци Србија а.д. Нови Сад (одељење Тржиште капитала) на 
адресу: broker@otpbanka.rs. За додатне информације у вези доставе инструкција за пријем 
средстава у наведеном року акционари могу контактирати корпоративног агента на бројеве 
телефона 011/205-33-89 и 011/205-33-90 или на адресу: broker@otpbanka.rs. 
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Департмана за корпоративна питања 
НИС а.д. Нови Сад 
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