
О-ЗУ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ 

 

1. Подаци о јавном друштву, издаваоцу акција 

1. Пословно име Метанолско-сирћетни комплекс АД Кикинда 

2. МБ 08036403 

3. Седиште и адреса Mилошевачки пут  бб, Кикинда 

4. Број издатих акција са правом гласа 13.673.440 

5. Тржиште на којем су акције укључене 

(регулисано/МТП) 
МТП 

2. Подаци о значајном учешћу (заокружити праг и означити разлог достављања обавештења) 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 50% 75% 

Стицање тачно прописаног прага  

Прелажење преко прописаног прага  

Пад испод прописаног прага X 

3. Подаци о правном/физичком лицу које је досегло, прешло или пало испод прага прописаног чл. 57. 

Закона 

1. Пословно име (Име и презиме) 

Друштво за истраживање, производњу, прераду, 

дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и 

истраживање и производњу природног гаса Нафтна 

индустрија Србије а.д. Нови Сад 

 2. Матични број 20084693 

3. Седиште и адреса (Пребивалиште) Народног фронта 12, Нови Сад 

4. Одговорна лица у правном лицу Владимир Еделински 

5. Контакт телефон 011/222-99-53 

6. Електронска адреса vladimir.edelinski@nis.rs 

4. Подаци о контролисаним друштвима преко којих лице из тачке 3. овог обавештења остварује право 

гласа, уколико је то случај 

Пословно име, МБ, седиште и адреса  Број и % гласова 

1.  

2.  

3.  

5. Подаци о акционару, ако је различит од лица из тач. 3. и 4. овог обавештења, као и подаци о лицу 

које за рачун тог акционара остварује право гласа сходно чл. 58. Закона 

Пословно име (име и презиме),  

МБ, седиште и адреса акционара 

Пословно име (име и презиме),  

МБ, седиште и адреса другог лица 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

6. Датум када је праг достигнут, прекорачен 

или испод којег се пало 
27.04.2012. године 

7. Исправа и начин на основу кога се достиже, прелази или пада испод прописаног прага 



Одлука о издавању обичних акција 4C емисије без јавне понуде ради повећања основног капитала 

усвојена на 49. седници Скупштине МСК Кикинда 

8. Подаци о броју гласова у апсолутном и релативном износу пре и након промене прага, израчунати на 

основу укупног броја издатих акција са правом гласа 

Стање гласова пре промене Стање гласова након промене  

Број % Број % 

331.884 8,7686 331.884  2,42722 

9. Датум достављања овог обавештења  

  јавном друштву 

Обавештење је послато на адресу седишта издаваоца дана 

04.07.2012. године 

10. Додатне информације 

У складу са чланом 57. став 4. Закона о тржишту капитала 

јавно друштво чијим се акцијама тргује на регулисаном 

тржишту, односно МТП, а у којем је дошло до промене 

броја акција са правом гласа, обавезно је да на крају 

сваког календарског месеца у сврхе израчунавања прага 

из члана 57. Закона јавно објави информације о насталим 

променама и новом укупном броју акција са правом гласа, 

као и вредност основног капитала. 

Рок за доставу обавештења да је лице достигло, прешло 

или пало испод одређеног процента права гласа утврђеног 

чланом 57. став 1. почиње да тече првог наредног дана 

трговања након што је ово лице обавештено о последњим 

променама у основном капиталу у складу са чланом 57. 

став 4. Закона.  

Како промена процента права гласа НИС а.д. Нови Сад у 

издаваоцу није последица стицања или отуђења акција већ 

промене броја акција са правом гласа издаваоца и како 

издавалац у овом случају није јавно објавио информације 

о насталим променама, новом укупном броју акција са 

правом гласа и о вредности основног капитала након 

спроведеног поступка докапитализације, НИС а.д. Нови 

Сад доставља обавештење о значајном учешћу дана 

04.07.2012. године. 

 

 

Датум 

04.07.2012. године 

Име, презиме и потпис овлашћеног лица 

Сергеј Фоминих 

Заменик Генералног директора,  

Директор Функције за правна и 

корпоративна питања 

 

 

 

 

 


