Предмет: Обавештење издаваоца ОБНОВА АД БЕОГРАД о значајном
учешћу.
У складу са члановима 57. и 59. Закона о тржишту капитала
(Службени гласник Републике Србије 31/2011) (у даљем тексту
Закон), издаваоц ОБНОВА АД БЕОГРАД извештава јавност о променама
у значајном учешћу, паду испод 5% права гласа, односно о стицању
учешћа изнад 5% права гласа акционарског друштва чијим акцијама
се тргује на регулисаном тржишту.
1. Пословно име, седиште, адреса и други подаци јавног друштва,
издаваоца акција:
Пословно име: ОБНОВА АД БЕОГРАД
Седиште: БЕОГРАД
Адреса: Дунавска 17-19
Матични број: 07015852
Генерални Директор: Игор Маркићевић
( у даљем тексту ОБНОВА АД БЕОГРАД)
2. Подаци о физичким или правним лицима која су достигла, прешла
или пала испод прага прописаног чланом 57. Закона:
а) Лица која су пала испод прага од 5%
Пословно име: АКЦИОНАРСКИ ФОНД
Седиште: Београд
Адреса: Теразије 23 VI
Матични број: 20661283
( у даљем тексту АКЦИОНАРСКИ ФОНД)
б) Лица која су прешла праг од 5%
Име и презиме: ЈОВАН ОБРАДОВИЋ
Седиште: Забрежје
Адреса: Проте Матеје Ненадовића 9
ЈМБГ: 2101959710250
( у даљем тексту ЈОВАН ОБРАДОВИЋ)
3. Подаци о контролисаним друштвима преко којих лица из тачке 2.
овог обавештења посредно остварују право гласа: 4. Податак о исправи и начину на основу кога се достиже, прелази или
пада испод прописаног прага:
Купопродаја на МТП тржишту у складу са правилима Београдске Берзе
а.д. Београд

5. Податак о броју гласова у апсолутном и релативном износу који се
достиже, прелази или пада испод прописаног прага, а на основу
података издаваоца о укупном броју издатих акција са правом гласа:
Укупан број гласова/акција издаваоца: 20.204
Праг од 5% гласова: 1.010
Пословно име: АКЦИОНАРСКИ ФОНД
Број поседованих акција пре пада испод прага од 5%: 1.028
Пада испод прописаног прага од 5% за: 482 акције
Пада испод прописаног прага од 5% за: 2,386656%
Име и презиме: ЈОВАН ОБРАДОВИЋ
Број поседованих акција пре преласка прага од 5%: 1.000
Прелазак изнад прописаног прага од 5% за: 490
Прелазак изнад прописаног прага од 5% за: 2,424272%
6. Податак о укупном броју гласова/акција у апсолутном и релативном
износу који је достигнут, пренен или испод кога се пало:
Пословно име: АКЦИОНАРСКИ ФОНД
Податак о броју гласова: 528
Проценат: 2,613344%
Име и презиме: ЈОВАН ОБРАДОВИЋ
Податак о броју гласова: 1.500
Проценат: 7,424272%.
7. Датум када је праг достигнут, пређен или испод кога се пало:
03.06.2013.
8. Датум када је издаваоц примио обавештење о променама у
значајном учешћу:
04.06.2013.

За ОБНОВА а.д.
_____________________________
директор, Игор Маркићевић

