
О-ЗУ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ 

 

1. Подаци о јавном друштву, издаваоцу акција 

1. Пословно име Crveni signal a.d. Beograd 

2. МБ 07082860 

3. Седиште и адреса Beograd, Karađorđeva  11 

4. Број издатих акција са правом гласа 181.980 

5. Тржиште на којем су акције укључене 

(регулисано/МТП) 
Beogradska berza ad - MTP 

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 X 

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) WISE BROKER – ZBIRNI RAČUN 

2. Матични број 82000Z0002 

3. Седиште и адреса (Пребивалиште) Takovska 23-25, Beograd 

4. Одговорна лица у правном лицу Ana Tripović 
5. Контакт телефон + 381 11 333 0 500 

6. Електронска адреса office@wisebroker.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 
18.10.2017. 

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

Kupovina na Beogradskoj berzi. 



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 % 

15.000 8,24266 18.683 10,2665 

9. Датум достављања овог обавештења  

  јавном друштву 
19.10.2017. 

10. Додатне информације  

 

 

Датум       Име, презиме и потпис 

     19.10.2017.      овлашћеног лица 




