
О-ЗУ 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ 
 

1. Подаци о јавном друштву, издаваоцу акција 
1. Пословно име PI „PANONKA“ A.D. SOMBOR  
2. МБ 08067945 
3. Седиште и адреса Staparski put bb, Sombor 
4. Број издатих акција са правом гласа 650.014 
5. Тржиште на којем су акције укључене 
(регулисано/МТП) 

MTP Belex 
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) „Terravita“ a.d. Ratkovo 
2. Матични број 08021945 
3. Седиште и адреса (Пребивалиште) Vojvode Mišića 71, Ratkovo 
4. Одговорна лица у правном лицу Predrag Lučić, direktor 
5. Контакт телефон 025/5420-033 
6. Електронска адреса sonja.mirovic@lucic.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 03.12.2014. godine 

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

„Terravita“ a.d. Ratkovo je ispunila četvrtu godinu obaveznog investiranja na osnovu Ugovora o 
prodaji kapitala metodom javnog tendera broj II Ov. Br. 4478/2010, zaključenog dana 09.07.2010. 
godine i na osnovu Izmena i dopuna br.1-435/12-432/02 od 23.07.2012. godine. Akcije V emisije 
uknjižene su u Centralni registar dana 03.12.2014. godine. 

 



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 % 

94.778 18,89 243.050 37,39 

9. Датум достављања овог обавештења  
  јавном друштву 08.12.2014. godine 

10. Додатне информације - 

 
 
        Име, презиме и потпис овлашћеног лица 
08.12.2014. godine     ___________________________________ 
        Ivana Lukić, direktor  


