
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗДАВАОЦА ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД БЕОГРАД  

О ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ 

 

 

У складу са чланом 57. Закона о тржишту капитала (у даљем тексту: Закон), издавалац акција 

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД Београд извештава јавност о промени у значајном учешћу 

права гласа акционарског друштва чијим се акцијама тргује на регулисаном тржишту, односно Опен 

Маркет 

 

1. Пословно име, седиште и адреса јавног друштва издаваоца акција: 

Пословно име: ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД Београд 

Седиште: Београд (Стари град) 

Адреса: Господар Јованова 33 

МБ: 07017944 

 

2. Подаци о физичким или правним лицима која су достигла, прешла или пала испод прага 

прописаног чланом 57. Закона 

2.1. Лице чије је учешће прешло праг од 30%: 

Име и презиме: ИНЕК ХОЛДИНГ ДОО БЕОГРАД 

Адреса: Београд, Страхињића Бана 26 

Матични број: 20887095 

Одговорно лице у правном лицу Милија Новаковић 

Контакт телефон 011/2625-820 

 

3. Подаци о контролисаним друштвима преко којих лице посредно остварује право гласа: / 

4. Подаци о акционару, ако је акционар различит од лица из тачке 2) и 3), као и подаци о лицу 

које за рачун тог акционара остварује право гласа сходно члану 57. овог Закона: / 

5. Подаци о исправи и начину на основу кога се достиже, прелази или пада испод прописаног 

прага: 

Одлука Скупштине акционара Издаваоца о поништењу сопствених акција од 18.06.2015. 

године. Поништење сопствених акција. 

6. Подаци о укупном броју гласова у апсолутном и релативном износу који је достигнут, 

пређен или испод којег се пало: 

6.1     Подаци о лицу код кога је дошло до промене: 

Пословно име: ИНЕК ХОЛДИНГ ДОО БЕОГРАД 

Број акција пре промене: 1803 

Број гласова пре промене: 1803 

Процентуално учешће 28,523968% 

Број акција после промене: 1803 

Број гласова после промене: 1803 

Процентуално учешће 30,668481% 

 

7. Датум када је праг достигнут, прекорачен или испод ког се пало: 

13.07.2015. године. 

8. Датум доставе обавештење од стране акционара: 

Датум пријема обавештења 10.03.2016. године 

 

У Београду, 14.03.2016. године 

ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ АД БЕОГРАД 

Проф. др Зоран Ђерковић, генерални директор 




