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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ 
 

I Подаци о јавном друштву, издаваоцу акција 
1. Пословно име Novosadska fabrika kabela a.d. Novi Sad 
2. МБ 08023646 
3. Седиште и адреса Novi Sad ,Industrijska zona  bb 
4. Број издатих акција са правом гласа 7.711 
5. Тржиште на којем су акције укључене 

 
Beogradska berza, vanberzansko tržište 

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 75% 
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) EAST POINT HOLDINGS LTD 
2. Матични број HE 40301 
3. Седиште и адреса (Пребивалиште) 31 Evagoras Avenue 6th floor, 1065 NICOSIA, CYPRUS 
4. Одговорна лица у правном лицу Marko Mitrović 
5. Контакт телефон 060/0225265 
6. Електронска адреса marko@neweuropecapital.com 
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 Upisano u Centralni registar dana 28.03.2012. 

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



U skladu sa Odlukom br.II o izmenama i dopunama odluke o povećanju osnovnog kapitala (III emisije) po 
osnovu obaveznog investiranja br.99/615 od 19.11.2010.godine a saglasno investicionom programu Ugovora o 
prodaji kapitala metodom javnog tendera II Ov. br. 93/09 od 23.01.2009.godine i Rešenjem APR BD 
114878/2010, od 28.10.2010.godine, u Centralni regitar 02.12.2010.god. upisano je je ukupno 2.135 običnih 
akcija i u skladu sa Odlukom o povećanju osnovnog kapitala (VII emisije) po osnovu obaveznog investiranja 
br.99/348-4 od 12.09.2012.godine i Rešenjem APR BD 29085/2012, od 14.03.2012.godine, u Centralni regitar 
28.3.2012.god. upisano je ukupno 2.979 običnih akcija .Ukupno upisano po III i VII emisiji je 5114 običnih 
akcija. 
9. 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 % 

2.417 31,34483% 7.531 97,67% 

10. Датум достављања овог обавештења  
  јавном друштву 19.10.2012. 

11. Додатне информације  

 
 
Датум      Име, презиме и потпис овлашћеног лица 
19.10.2012.                              Marko Mitrović 

 
  


