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На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015)
достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА
за период од:
01.10.2015.
до:
31.12.2015.

1

године

СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1a ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА
На дан
01.10.2015.

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)
1
+
+
2
3
4
5
6

Готовина и готовински еквиваленти
Орочена средства
Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа
Некретнине и опрема
Удели или акције код других лица
Потраживања од дужника
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова
Остала имовина
Укупно без депозита

289.182.049,22
15.262.762.679,18
1.420.595.394,37
3.285.604.783,01
99.585.944.603,74
6.595.364,11
119.850.684.873,63

Коментар:

-Београдска банка а.д. Београд у стечају на почетку извештајног периода имала је новчана средства у укупнном износу од 15,5 млрд. динара од чега се 10,9
млрд. динара односи на орочена динарска и девизна средства код пословних банака, а на државне динарске и девизне ХОВ 4,3 млрд. динара.
- Банка је поседовала 3,2 млрд. динара по основу акција код домаћих правних лица и правних лица у иностранству чије су акције у девизном знаку и
исказане су у динарској противвредности.
-На дан 30.09.2015.године потраживања од правних и физичких лица, дужника Банке износила су 99,6 млрд. динара

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
1б ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА
Износ повећања
по процењеној
вредности

ИМОВИНА
1
2
3
4
5
6

Готовина и готовински еквиваленти
Некретнине и опрема
Удели или акције код других лица
Потраживања од дужника
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова
Остала имовина
Укупно

Износ смањења
Коригована
по процењеној
вредност имовине
вредности

36.013.074,08
0,00
55043258,75
5.281.001.209,27
0,00

11.561.692,36
0,00
19.250.080,00
2.647.157.404,32
0,00

5.372.057.542,10

2.677.969.176,68

15.576.396.110,12
1.420.595.394,37
3.321.397.961,76
102.219.788.408,69
6.595.364,11
0,00
122.544.773.239,05

Коментар:
- Београдска банка а.д. Београд у стечају у свом билансу има око 90% потраживања у страној валути која су исказана у динарској противвредности и
подлежу курсним разликама , тако да у извештајном периоду постоје и позитивне и негативне курсне разлике.
- Током извештајног периода због раста вредности валута дошло је до повећања вредности активе Банке за 2,6 млрд. динара у односу на претходни
квартал.

2

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

ИМОВИНА

2
3
4
5
6

Некретнине и опрема
Удели или акције код других лица
Потраживања од дужника
Потраживања по основу закупа и рефундације
трошкова
Остала имовина
Укупно

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене
продајне цене или наплате
потраживања
УМАЊЕЊЕ
ПОВЕЋАЊЕ
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

Коригована
вредност имовине

0,00
0,00
85.050.711,00

1.420.595.394,37
3.321.397.961,76
102.134.737.697,69

5.727.192,88

868.171,23
0,00
106.877.599.225,05

90.777.903,88

Коментар:

- У извештајном периоду Банка је на основу допунског Решења о главној деоби у поступку закључења стечаја Шабачке банке а.д. у стечају донетог од
стране Привредног суда у Ваљеву Ст.бр.11/10 од 23.09.2015. године, наплатила део потраживања у износу од 85 мил. динара. Поред наведеног Банка је у
извештајном периоду наплатила доспеле рате по одобреним стамбеним кредитима датим радницима Банке пре стечаја, такође је остварила и прилив по
основу закупа и рефундације заједничких трошкова за претходни период у укупном износу од 5,7 мил. динара.

3

ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

3a Готовински приливи

ВРСТА ПРИЛИВА
Камата на средства на динарском рачуну
Камата на средства на депозитном рачуну
Уплата депозита за продају имовине и/или закуп
Дивиденда - расподела добити
Погрешно извршене уплате
Остали приливи
Потраживања по основу закупа и рефундације
6 трошкова
7 Продаја некретнина и опреме
8 Продаја удела или акција код других лица
9 Потраживања од дужника
10 Продаја остале имовине
Закуп и рефундација плаћених трошкова (у
11
извештајном периоду)
12 Повраћај орочених средстава
1
2
+
3
4
5

Укупни приливи без орочених средстава

Остварени
приливи за
извештајни
период

Наплаћено из
депозита

Задужење и
фактурисана
вредност у
извештајном
периоду

Разлика
остварених
прихода и прилива

94.184.649,75

430.800,43
5.727.192,88
0,00
0,00
85.050.711,00

11.244.386,50
1.818.650.000,00
196.637.740,56

0,00

0,00
0,00
5.275.507.335,81

0,00
0,00
-5.190.456.624,81
0,00

16.320.563,63

-5.076.177,13

5.291.827.899,44

-5.195.532.801,94

Коментар

- У периоду од 01.10. до 31.12.2015.год. Банка је остварила укупан прилив у износу од 196,6 мил. динара, од чега се 94,1 мил. динара односи на приходе од
камата на орочена динарска и девизна средства и купљене државне ХОВ. У IV кварталу остварен је приход од камата на орочена средства у износу од 78,6
мил. динара, а приход по основу куповина ХОВ 15,5 мил. динара. По основу закупа, коришћења услуга ЈИС-а и рефундације заједничких трошкова у
извештајном периоду Банка је наплатила 16 мил. динара. Остали приливи обухватају прилив од ZOILA Дунав по основу надокнаде штете настале у ЕРЦ-у
банке , јер је ЕРЦ Београдске банке а.д. Београд у стечају 100% осигуран.

3б Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

ВРСТА ОДЛИВА

1
2

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне
масе
Трошкови измирени готовином
Укупно

Неизмирене
обавезе на
почетку
извештајног
периода
0,00
0,00
0,00

Одобрени
планирани
трошкови по
решењу суда

Стварно настали
трошкови у
извештајном
периоду

52.820.333,00

48.027.259,05

52.820.333,00

48.027.259,05

Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
48.027.259,05
0,00
48.027.259,05

Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
0,00
0,00
0,00

Kоментар

- У складу са одобреним трошковником и посебним решењима Привредног суда у Београду Банка је за потребе спровођења стечајног по ступка у периоду
од 01.10. до 31.12.2015.год укупно утрошила 48 мил динара.

3в Готовински одливи по осталим основима

ВРСТА ОДЛИВА
1
2
3
4

Пренос средстава

Пренос портфеља осигурања
Остали одливи
Пренос новчаних средстава - орочење
Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа

0,00
0,00
2.224.118.406,67
0,00
2.224.118.406,67

Укупно
Коментар

-У извештајном периоду Банка је слободна новчана средства улагала у државне ХОВ у износу од 2,1 млрд. динара и орочавала код пословних банка у
износу од 150 мил. динара.

3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

ВРСТА ОДЛИВА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Разлучни повериоци
I исплатни ред
II исплатни ред
III исплатни ред
IV исплатни ред
V исплатни ред
VI исплатни ред
VII Потраживања поверилаца акционара банке
Заложни повериоци
Исплате власницима капитала
Исплаћена камата
Оспорена потраживања
Укупно без оспорених потраживања

Утврђена
потраживања на
почетку
извештајног
периода
0,00
0,00
0,00
16.622.795.662,15
378.620,49
18.155.812.918,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.029.673.357,54
34.778.987.200,91

Повећање
Исплаћена
Преостали износ
потраживања по
потраживања у
утврђених
основу испитних
извештајном периоду
рочишта и обрачуна
потраживања на
или смањење по
камате или
крају извештајног
основу окончаних
покренутих
периода
парничних поступака
парничних поступака

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
16.622.795.662,15
378.620,49
18.155.812.918,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.029.673.357,54
34.778.987.200,91

Коментар:
-У односу на крајње стање III квартала 2015. године обавезе банке према повериоцима су смањене за ccа 25 мил. динара, и односе се на курсне разлике, с
обзиром да је већина утврђених потраживања у девизном знаку. У III кварталу ове обавезе Банке курсиране су на дан 31.03.2015. године, а у IV кварталу на
дан 01.04.2015. године. Наведена промена настала је накнадним тумачењем и усаглашавањем са новим Законом о стечају и ликвидацији банака и д руштава
за осигурање ("Сл.гласник РС, бр.14/2015").
-Такође оспорена потраживања су умањена за 97,8 мил. динара јер је правоснажно окончан судски спор по тужби за утврђење оспореног потраживања у
корист Банке, те је потенцијална обавеза стечајног дужника, то јест Банке смањена.
-Београдска банка а.д. Београд у стечају није се изјаснила по још 44 пријаве потраживања, које се, углавном, односе на потраживања поверилаца
проистекла из пословања агенција на Кипру и у Њујорку, а износе укупно око cca 94,5 милијарди динара.
-Укупно неизјашњене пријаве потраживања, условно призната потраживања и оспорена потраживања поверилаца по којима се воде спор ови по основу
тужби за утврђење оспореног потраживања износе cca 111,6 милијарди динара и представљјау потенцијалну обавезу Банке.

4
1
2
3
4
5
6

ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА
Почетно стање на рачунима (без депозита за
01.10.2015.
продају имовине и/или закуп)
Укупан прилив без поврађаја орочених средстава
Укупан одлив без орочења средстава
Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно
пронађена новчана средства
Негативне курсне разлике и друга евентуална
смањења новчаних средстава
Крајње стање на рачунима (без депозита за продају
31.12.2015.
имовине и/или закуп)

15.551.944.728,40
196.637.740,56
48.027.259,05
36.013.074,08
11.561.692,36
15.725.006.591,63

Коментар

-На почетку извештајног периода укупна новчана средства Банке износила су 15,5 млрд. динара. Остварен је готовински прилив од 196,6 милиона динара ,
а одлив у износу од 48 мил. динара, тако да расположива средства на дан 31.12.2015.године износе 15,7 млрд. динара.
-Од укупних новчаних средстава на динарска средства односи се 14,91 млрд. динара, а на девизна средства у динарској противвредности 818 милиона
динара, које током извештајног периода подлежу курсним разликама

Курс валута на дан
30.09.2015.
31.10.2015.
30.11.2015.
31.12.2015.

5

EUR
119,75
120,76
121,25
121,63

USD
106,49
109,94
114,54
111,25

CHF
109,50
111,06
111,08
112,52

БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА
На дан
31.12.2015.

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)
1
+
+
2
3
4
5
6

Готовина и готовински еквиваленти
Орочена средства
Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа
Некретнине и опрема
Удели или акције код других лица
Потраживања од дужника
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова
Остала имовина
Укупно без депозита

33.774.991,34
15.691.231.600,29
0,00
1.420.595.394,37
3.321.397.961,76
102.134.737.697,69
5.944.348,36
0,00
122.607.681.993,81

Коментар:
- На дан 31.12.2015. године актива Београдске банје а.д. Београд у стечају износи 122,6 млрд. динара, од чега се на новчана стедства односи 15,7 млрд., на
основна средства 1,4 млрд., на акције код других правних лица 3,3, млрд. динара, а на потраживања од правних лица дужника Банке 102,1 млрд. динара.

Напомена:
- Напомињемо да закључна књижења за 31.12.2015. године нису завршена, тако да може доћи до измена података, при чему ће се у фебруару месецу
сачинити нови квартални извештај за 2015. годину.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
Весна Ђурић

ПРИЛОЗИ:
* Извештај стечајног управника о оствареним активностима
* Извештај правног заступника о споровима
* Дневни изводи из банака за извештајни период
ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Стање расположивих динарских и девизних средства Београдске банке а.д. Београд у стечају у динарској противвредности на дан 31.12.2015. године
укупно износи 15,7 милијарди динара, од тога, средства уложена у динарске и девизне државне ХОВ износе cca 4,7 милијарди динара и 3,4 милиона евра,
док су код пословних банака ненаменски орочена средстава у износу 10,2 милијарди динара и 3,5 милиона УСД.
Током четвртог квартала 2015. године Банка је по основу доспелих државних ХОВ РС наплатила износ од 1,3 милијарди динара и уложила у нове државне
ХОВ РС износ од РСД 2.057,6 милиона динара. У овом извештајном периоду Банка је повлачила ненаменски орочена динарска средства у укупном износу
478,0 милиона динара и пласирала у државне ХОВ РС.

Београдска банка а.д. Београд у стечају, током четвртог квартала 2015. године ликвидно је наплатила потраживања у укупном износу од 197,6 милиона
динара и то: од камата на орочена динарска и девизна средства и државне ХОВ РС укупно 95,2 милиона динара; од Шабачке банке по основу допунског
Решења о главној деоби у поступку закључења стечаја износ од 85,0 милиона динара; од закупа пословног простора и рефундираних трошкова 17,3
милиона динара и по основу отплате дугорочних стамбених кредита и осталих уплата 0,1 милион динара.
У периоду од 01.10.2015-31.12.2015.године, Београдска банка а.д. Београд у стечају води пред надлежним судовима 45 судских поступака велике
вредности, од којих је 30 парничних поступака покренуто по поднетим тужбама Банке ради утврђивања оспорених потраживања, 7 извршних поступака
по поднетом предлогу Банке за дозволу извршења на рачуну и имовини извршних дужника, с тим што је 8 парничних поступака покренуто против Банке,
као тужене стране по поднетим тужбама њених стечајних поверилаца за утврђење оспорених потраживања.

као тужене стране по поднетим тужбама њених стечајних поверилаца за утврђење оспорених потраживања.
Сви напред наведени поступци налазе се у одређеним фазама пред Судом, с тим што се поједини поступци налазе у прекиду из више објективних
разлога (прибављање страног права, ратно стање у Сирији, окончање поступка продаје одређених дужника у поступцима реструктурирања и др).

На дан 31.12.2015. године, Банка има поднетих 30 пријава потраживања у поступцима стечаја отвореним над одређеним стечајним дужницима, с тим што
од исхода одлучивања у поступцима испитивања наведених пријава пред надлежним судом зависи и настанак евентуалних нових парничних поступака
ради подношења тужби за утврђење оспорених потраживања.
У овом периоду Банка је предузела одређене активности на комплетирању документације за подношење пријаве потраживања према стечајном дужнику
ДП „Генералекспорт“ Београд у стечају, из Београда и предметна потраживања Банке су велике вредности.
Београдска банка а.д. Београд у стечају је у овом извештајном периоду имала учешће на одржаном првом поверилачком рочишту пред Судом у поступку
стечаја над стечајним дужником Предузеће „1. октобар“ а.д. у стечају, Сомбор, a заказано прво поверилачко рочиште за дужника
ДП„Генералекспорт“Београд у стечају за дан 04.12.2015. године није одржано, из разлога што се овај стечајни предмет налази на поступању код
Привредног апелационог суда, па ће наредно рочиште бити заказано накнадно. Банка је такође приступила учешћу на заказаном испитним рочишту
стечајног дужника ИО „Први мај“, а.д. Пирот у стечају на дан 30.11.2015.године, али исто није одржано, због промене стечајног управника, односно
увођења у рад Агенције за лиценцирање стечајних управника, па је наредно накнадно заказано за дан 29.01.2016.године, а према објављеном
обавештењу у Службеном гласнику РС.
У истом периоду предузете су бројне активности на припреми свих правно-релевантних докумената, као и детаљном сагледавању и анализи
документације стечајног дужника“Шабачка банка“ а.д. Шабац у стечају, везано за реализацију поступка измирења утврђених потраживања Београдске
банке а.д. Београд у стечају од стране Шабачке банке а.д. Шабац у стечају, по донетом правоснажном Допунском решењу за главну деобу донетог од
стране Привредног суда у Ваљеву од 23.09.2015.године. У овом периоду наведени стечајни дужник је уплатио новчана средства у износу од 85.000.000,00
динара у корист рачуна Београдске банке а.д. Београд у стечају, а што представља један од начина испуњења обавезе Шабачке банке а.д. Шабац у стечају
предвиђене наведеним судским решењем, с тим што ће остали начини измирења потраживања Београдске банке а.д. Београд у стечају бити дефинитивно
реализовани у наредном извештајном периоду, уз израду одговарајућих уговора.
У овом извештајном периоду Банка је предузеле радње у циљу прибављања свих потребних доказа, ради израде Приговора на Нацрт решења за главну
деобу стечајног дужника - Лозничка банка а.д. Лозница у стечају, а који датирају из периода оснивања поменутог дужника.
Поред тога, у овом периоду Београдска бнака а.д. Београд у стечају предузела је активности везане за реализацију предстојећег поступка физичке деобе
пословне зграде“Агробанка“ у улици Сремска бр.3-5, у Београду, уз координацију са овлашћеним лицима Нове Агробанке а.д. Београд у стечају, као
већинским власником ове зграде. Тим поводом, приступило се ангажовању овлашћене пројектантске куће за израду архитектонско-грађевинског пројекта
наведеног објекта, а чији избор по више приспелих понуда је извршен од стране Комисије, састављене од представника Београдске банке а.д. Београд у
стечају и Нове Агробанке а.д. Београд у стечају. У вези са тим, приступљено је и заједничким активностима од стране обе поменуте банке, као власника
посебних делова истог објекта, а све у циљу концентрације, обједињавања и међусобне размене расположиве документације везане за предметни
објекат.
У четвртом кварталу, тј. 23.11.2015. године одржана је 1. седница Одбора поверилаца Београдске банке а.д. Београд у стечају на којој је изабран
Председник и усвојен Пословник о раду Одбора поверилаца. Поред наведеног, разматрани су и усвојени Извештај о току спровођења стечајног поступка
над Београдском банком а.д. Београд у стечају са Кварталним извештајем о стању стечајне/ликвидационе масе и току поступка за период од 01.07.2015.
године до 30.09.2015. године, Предлог за давање сагласности за закључивање уговора о закупу пословног и рекламног простора Београдске банке а.д.
Београд у стечају, као и Информација о ангажованим адвокатима у Америци. На истој седници разматрани су Упутство за поступање у наплати
потраживања Београдске банке
а.д. Београд у стечају од дужника и Предлог за давање сагласност за гласање о усвајању УППР-а за РТБ Бор – Група Рударско Топионичарски басен Бор
д.о.о.
У циљу усаглашавања стања са повериоцима о чијим пријавама се стечајни управник још није изјаснио на до сада одржаним рочиштима, у последњем
кварталу 2015. године предузете су све потребне активности, с обзиром да се за први квартал 2016. године планира одржавање рочишта за испитивање
пријављених потраживања поверилаца Београдске бнаке а.д. Београд у стечау.
Banque Franco Yougoslave Paris у ликвидацији

Током четвртог квартала 2015. године, акционари BFY, Београдска банка а.д. Београд у стечају, Југобанка а.д. Београд у стечају, BNP Paribas i Societe
Generale bank, договорили су се за добровољно окончање ликвидације BFY, то су Београдска банка а.д. Београд у стечају и Југобанка а.д. Београд у стечају
преко ангажованог француског Адвоката уз сагласност Агенције за осигурање депозита наставиле рад на усаглашавању предлога за окончање ликвидације
BFY са ликвидатором и осталим акционарима.

Како BFY нема обавеза према повериоцима, то је судски вештак економско-финансијске струке, ангажован од старане Београдске банке а.д. Београд у
стечају и Југобанке а.д. Београд у стечају, урадио процену наплативости потраживања од BFY, тако што би се ликвидна средства BFY у износу од око 5
милиона евра пренела на Београдску банку а.д. Београд у стечају и Југобанку а.д. Београд у стечају, као и сва потраживања BFY од Беобанке а.д. Београд у
стечају, Југобанке а.д. Београд у стечају и РТБ Бора, чија је наплативост процењена на око 1,4 милиона евра, цедирала би се на Београдску банку а.д.
Београд у стечају и Југобанку а.д. Београд у стечају, а све сразмерно проценту учешћа ових Банака у капиталу BFY.
У новембру 2015. године, ликвидатор BFY је заказао седницу Генералне скупштине за 16.12.2015. године и у позиву назначио да је предмет седнице
окончање ликвидационог поступка BFY. Такође, ликвидатор је предложио модел закључивања ликвидације који је био нереалан и неприхватљив за
Београдску банку а.д. Београд у стечају и Југобанку а.д. Београд у стечају јер се разликовао од предложене процене наплативости и поделе ликвидационе
масе BFY.

С обзиром да је мандат ликвидатора Алена Башлоа, именованог од стране ACPR-а, истекао 31.12.2015. године и исти није обновљен по његовом истеку, то
је крајем децембра заказана редовна Генерална скупштина акционара BFY за 13.01.2016. године, ради именовања новог ликвидатора и предузимања
даљих активности за окончање добровољне ликвидације BFY. На функцију ликвидатора предложено је акционарско друштво Vendome Recouvrement из
Париза.
AY Bank Ltd London у ликвидацији
AY Bank je од 26.09.2003. године у поступку ливидације и ликвидациони управник редовно доставља годишње извештаје о току ликвидационог поступка.
У току четвртог квартала, односно 20.11.2015. године ливидатор АY Banke доставио је Банци у стечају Извештај о пословању за период од 26.09.2014.
године до 29.09.2015. године, којим обавештава да су 2008. године, необезбеђени повериоци исплаћени у 100% износу својих потраживања и повериоци
имају право на законску камату на своја потраживања у висини од 8% на годишњем нивоу.

Београдска банка а.д. Београд у стечају је већински акционар ове Банке али су јој акције заплењене од стране фирме Westacre Панама на основу Пресуде
Високог суда Правде у Лондону и Налога за заплену од 25.05.2000. године.
Adria Abwicklungs GmbH правни следбеник Adria Bank AG, Beč
Београдска банка а.д. Београд у стечају је, у складу са обавештењем о отварању поступка ликвидације над Adria Abwicklungs GmbH, правним следбеником

Београдска банка а.д. Београд у стечају је, у складу са обавештењем о отварању поступка ликвидације над Adria Abwicklungs GmbH, правним следбеником
Adria Bank AG, дана 05.11.2015. године пријавила потраживање по основу уплаћеног и уписаног основног и допунског капитала код Adria Bank AG.
Ликвидациони управник је 01.12.2015. године обавестио Банку да не прихвата потраживање по основу учешћа у основном капиталу, обзиром да је на
седници Генералне скупштине одржане 22.05.2014. године донета одлука већином гласова да се на терет основног капитала изврши покриће губитака
Adria Bank AG, док потраживање по основу допунског капитала, Adria Abwicklungs признаје.
Агенција у Њујорку

Како су испитане све пријаве потраживања од стране Ликвидатора Агенције Њујорк, то се очекује расподела ликвидационе масе до краја првог квартала
2016. године.
Адвокатска канцеларија Hаhn & Hessen из Њујорка која је заступала Београдску банку а.д. Београд у стечају у предмету Stone Column пред Врховним
судом државе Њујорк, поднела је Предлог Суду за њихово повлачење из спора, као правних заступника Банке, због неизмирених трошкова. Банка је
изразила спремност да се постигне договор ради разрешења спорних питања, како би се спречило наступање штетних последица за Банку.
С обзором да договор није постигнут, Одбор поверилаца на свој седници одржаној 23.11.2015. године, донео је закључак да се ангажују други адвокати
који ће заступати Банку у стечају у спору Stone Column.
На рочишту одржаном пред Врховним судом државе Њујорк дана 30.11.2015. године, поступајући судија донео је Налог којим је одобрен Предлог
адвокатске канцеларије Hаhn & Hessen, за повлачење као заступника Банке у спору са Stone Column.

Имајући у виду да је Београдска банка од датума доношења Налога остала без правних заступника у спору са Stone Column, а да је рочиште одложено до
21.01.2016. године, то је у циљу заштите интереса Банке у овом спору високе вредности упућен допис Конзулату Републике Србије у Њујорку, са молбом
да нам доставе препоруке за адвокатске канцеларије у Њујорку које поседују стручно знање из ове области и које би професионално и савесно пружиле
услуге и заштитиле интересе Банке.
Београдска банка а.д. Београд у стечају је по препоруци Конзулата Републике Србије у Њујорку приступила ангажовању адвокатске канцеларије Marion &
Allen, P.C. New York.

