
О-ЗУ 

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗДАВАОЦА О ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ 

 

1. Подаци о јавном друштву, издаваоцу акција 

1. Пословно име  ФКЛ АД ТЕМЕРИН 

2. МБ 08115893 

3. Седиште и адреса ТЕМЕРИН, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ 

4. Број издатих акција са правом гласа 285.587 

5. Тржиште на којем су акције укључене 

(регулисано/МТП) 

БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД БЕОГРАД – МТП БЕЛЕX   

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  

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

Закона 

1. Пословно име (Име и презиме) KONZORCIJUM 

2. Матични број K120795580010 

3. Седиште и адреса (Пребивалиште) Дрварска 72, Бачки Јарак 

4. Одговорна лица у правном лицу Драган Родић, пуномоћник  

5. Контакт телефон - 

6. Електронска адреса - 

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.Родић Драган, ЈМБГ 1207955800106, Дрварска 

72 Бачки Јарак  
1. 

2.Љубомир Марковић, ЈМБГ 1711941710112, 

Браће Груловић 17 Нови Сад  
2. 

3. ЗAО Техника-сервис Воронјеж, МB 

1023601555834, Проспект Патриота 75 Воронјеж 

Руска Федерација 

3. 

6. Датум када је праг достигнут, прекорачен 

или испод којег се пало 
04.02.2015. 

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

Куповина 57.837 акција 7. емисије серије Г које су издате по основу Одлуке о повећању основног 

капитала по основу обавезе инвестирања за петих дванаест месеци од дана испуњења Уговора о 

продаји друштвеног капитала 

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 % 

94.236 41,38 152.073 53,25 

9. Датум када је јавно друштво примило 

обавештење од акционара 
05.02.2015. 

10. Додатне информације 

Конзорцијум је власник још додатних 110.583 обичних акција 

(38,72%) које је стекао кроз обавезно инвестирање. Те акције 

тренутно, у складу са чланом 41.Закона о приватизацији 

представљају сопствене акције друштa. 

                                                                                       
                                                                                                               
Датум, 05.02.2015.                                            ФКЛ ад Темерин          

                                                                          М.П          

            _________________________ 

                 Драган Родић 

                                                                                                                        Генерални директор  


