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КОРПОРАЦИЈСКА ГАРАНЦИЈА

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ГАЗПРОМ НЕФТ“

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ као кориснику

Предмет: Корпорацијска гаранција

Отворено  акционарско  друштво  „Газпром  нефт“ (ГПН),  друштво 
организовано  у  складу  са  законом  Руске  Федерације  чије  се 
регистровано  седиште  налази  у  Руској  Федерацији,  Петроград,  у 
улици Галернаја бр.5 А, и коју овде представља Александар Дјуков, 
председник Управног одбора, поступајући на основу Повеље, сходно 
Уговору  о  купопродаји  Нафтне  индустрије  Србије  а.д.  Нови  Сад, 
који  смо  закључили  дана  24.  децембра  2008.  године,   овим  издаје 
корпорацијску  гаранцију  у  вашу  корист,  како  би  се  обезбедило 
извршење следеће обавезе: 

1. ГПН ће прописно извршити своју обавезу да Нафтној индустрији 
Србије а.д. Нови Сад ул. Народног фронта бр.12 ( „НИС“) обезбеди 
износ  од  500.000.000  евра  путем  наменских  кредита  у  сврхе 
спровођења  програма  за  реконструкцију  и  модернизацију 
технолошког комплекса НИС-а под следећим условима: 

(i )  обавеза  да  се  обезбеди  500.000.000 евра,  као  главница  кредита 
биће  у  потпуности   извршена  у  периоду  између  Дана  Закључења 
трансфера и 31. децембра 2012; 

(  ii)   камата  која  се  обрачунава  на  главницу  кредита  који  се 
обезбеђују  НИС-у  обрачунава  се  квартално  и  за  сваки  квартал  ће 
бити једнака 12-месечном ЕУР ЛИБОР-у +2% (неће се примењивати 
никакве даље накнаде или провизије);

(iii) период трајања кредита  је 14 година од датума прве исплате; 



(iv)  период  почека  је  31.  децембар  2012.  године или  завршетак 
ефективног извршења обавезе обезбеђења 500.000.000 евра  која  се 
помиње у горе наведеној тачки (i) који год наступи касније;

(v)  не примењује се никакво колатерално јемство. 

2. Корпоративна гаранција  ступа на снагу и обавезује ГПН од дана 
када  ГПН  од  вас  ефективно  добије  документ  о  власништву  над 
акцијама НИС-а које представљају 51%  његовог акцијског капитала, 
и  важи  до  дана  када  ГПН   у  потпуности  изврши  обавезе  из  горе 
наведеног става 1. 

3. Ова Корпоративна гаранција је у писменој форми и састављена је у 
складу са руским законом. ГПН тврди и јемчи да ова Корпоративна 
гаранција представља његову важећу обавезу која се може законски 
спровести у судовима Руске Федерације. 

Александар Дјуков

Генерални директор и председник Управног одбора        


