
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бепградска берза а.д. Бепград 

затвпренп акципнарскп друштvo 

Омладинских бригада 1 

11070 Нпви Бепград 

 

 

 

 

 

 

У Бепграду, 30.01.2012. гпдине 

 

Предмет:  Заједничкп пбавештеое п значајним учешћима 

 

Ппштпвани,  

 

у складу са чланпвима 57 и 59 Закпна п тржишту капитала (Службени гласник Републике Србије 

31/2011) (у даљем тексту: Закпн), пбавештавамп Вас п стицаоу изнад 5% права гласа пднпснп п 

паду исппд 50% права гласа акципнарскпг друштва чијим се акцијама тргује на регулисанпм 

тржишту: 

 

1) ппслпвнп име, седиште, адреса и други ппдаци јавнпг друштва, издавапца акција:  

 

Ппслпвнп име:  Спјапрптеин акципнарскп друштвп за прераду спје Бечеј 

Седиште:  Бечеј 

Адреса:  Индустријска 1 

Матични брпј:   08114072 

Генерални директпр:  Бранислава Павлпвић  

(у даљем тексту: Спјапрптеин а.д.)  

      

2) ппдаци п физичким или правним лицим кпја су дпстигла, прешла или пала исппд 

прага прпписанпг чланпм 57. Закпна: 

 

I. Лица која су прешла праг од 5 %: 

 

Име и презиме:   Зпран Митрпвић     

ЈМБГ:    1607967710429    

Адреса:   Зимпоићева 36    

Местп:    Бепград    

 (у даљем тексту: Зпран Митрпвић) 
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Име и презиме:   Станкп Ппппвић     

ЈМБГ:    0310973772022    

Адреса:   Никпле Тесле 19    

Местп:    Шабац    

 (у даљем тексту: Станкп Ппппвић) 

 

Име и презиме:   Милија Бабпвић     

ЈМБГ:    2104963270035    

Адреса:   Лацкпвићева 4    

Местп:    Бепград    

 (у даљем тексту: Милија Бабпвић) 

 

II. Лица која су пала испод прага од 50 %: 

 

Ппслпвнп име: Предузеће за прпизвпдоу, прпмет и услуге „Victoria 

Group” затвпренп акципнарскп друштвп Нпви Сад 

Седиште: Нпви Сад 

Адреса:   Хајдук Вељкпва 11 

Матични брпј:    17364723 

Генерални директпр:   Зпран Митрпвић 

(у даљем тексту: „Victoria Group”) 

 

3) ппдатке п кпнтрплисаним друштвима прекп кпјих лице из тачке 2) пвпг става 

ппсреднп пстварује правп гласа, укпликп је тп случај; 

 

Зпран Митрпвић, Станкп Ппппвић и Милија Бабпвић прекп друштва „Victoria Group”, у кпме су 

акципнари и чланпви УО, ппсреднп пстварују правп гласа у Спјапрптеин а.д.. 

 

4) ппдатак п исправи и начину на пснпву кпга се дпстиже, прелази или пада исппд 

прпписанпг прага: 

 

Исправа/пснпв за стицаое: Одлука п исплати дивиденде друштва „Victoria Group”, 

кпју су акципнари „Victoria Group” дпнели на ванреднпј 

седници скупштине акципнара пдржанпј дана 25.01.2011. 

гпдине. 

Начин: исплатпм дивиденде у складу са чланпм 216 Закпна п 

привредним друштвима (Службени гласник Републике 

Србије 125/04); 

 

5) ппдатак п брпју гласпва у апсплутнпм и релативнпм изнпсу кпјим се дпсеже, прелази 

или пада исппд прпписанпг прага, а на пснпву ппдатака издавапца п укупнпм брпју издатих 

акција са правпм гласа: 
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Укупан брпј гласпва/акција издавапца:   14.895.524 

Праг пд 5% гласпва:      744.776 

Праг пд 50% гласпва:      7.447.762 

 

 

Име и презиме:       Зпран Митрпвић 

Брпј ппседпваних гласпва пре дпсезаоа прага пд 5%: 10.944     

Прелази прпписани праг пд 5% за:     159.898 гласпва 

Прелази прпписани праг пд 5% за:     1,07% 

 

 

Име и презиме:       Станкп Ппппвић 

Брпј ппседпваних гласпва пре дпсезаоа прага пд 5%: /     

Прелази прпписани праг пд 5% за:     148.955 гласпва 

Прелази прпписани праг пд 5% за:     1% 

 

 

Име и презиме:       Милија Бабпвић 

Брпј ппседпваних гласпва пре дпсезаоа прага пд 5%: 4.104     

Прелази прпписани праг пд 5% за:     153.059 гласпва 

Прелази прпписани праг пд 5% за:     1,02% 

 

 

Ппслпвнп име:       „Victoria Group” 

Брпј ппседпваних гласпва пре пада исппд прага пд 50%: 9.374.965 

Пада исппд прага пд 50% за:      753.990 гласпва 

Пада исппд прага пд 50% за:      5,06 % 

 

 

6) ппдатак п укупнпм брпју гласпва у апсплутнпм и релативнпм изнпсу кпји је дпстигнут, 

пређен или исппд кпјег се палп: 

 

Име и презиме:   Зпран Митрпвић  

Ппдатак п брпју гласпва: 904.675 

Прпценат:   6,07 % 

 

Име и презиме:   Станкп Ппппвић 

Ппдатак п брпју гласпва: 893.731 

Прпценат:   6,00 % 

 

Име и презиме:   Милија Бабпвић 
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Ппдатак п брпју гласпва: 897.835 

Прпценат:   6,02 % 

 

Ппслпвнп име:   „Victoria Group” 

Ппдатак п брпју гласпва: 6.693.772 

Прпценат:   44,93 % 

 

7) датум када је праг дпстигнут, прекпрачен или исппд кпјег се палп: 

 

27.01.2012. гпдине 

 

 

 

Ппднпсилац заједничкпг пбавештеоа  

„Victoria Group” 

 

________________________ 

Зпран Митрпвић, Генерални Директпр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


