
О-ЗУ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ 

 

I Подаци о јавном друштву, издаваоцу акција 

1. Пословно име АИК БАНКА А.Д. НИШ 

2. МБ 06876366 

3. Седиште и адреса НИШ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 42 

 4. Број издатих акција са правом гласа 9.045.756 

5. Тржиште на којем су акције укључене 

(регулисано/МТП) 
Београдска берза  -  Open Market 

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) PIRAEUS BANK SOCIETE ANONYME 

2. Матични број 225501000 

3. Седиште и адреса (Пребивалиште) Grčka, Atina, Amerikis 4 

4. Одговорна лица у правном лицу George Theodosiou  

5. Контакт телефон 011/ 3027-891, Жанка Вулетић 

6. Електронска адреса zanka.vuletic@piraeusbank.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 

  

  

  

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 
20.01.2015. 

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

- Прекњижавање акција по основу Одлуке бр. 2209 од 27.07.2012. – Наредба о преносу дела имовине са 

кредитне институције ATEBANK (Агробанка Грчке а.д.) над којом је отворен поступак специјалне 

ликвидације, на кредитну институцију Piraeus Bank а.d. 

- Решење НБС – којим се даје сагласност Piraeus Bank из Грчке за стицање директног власништва, које 

ће омогућити 20,35% (20% - 33%) гласачких права у Аик банци а.д. Ниш. 

 



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 % 

0 0 1.841.159 20,35 

10. Датум достављања овог обавештења  

 јавном друштву 
22.01.2015. 

11. Додатне информације  

 

 

Датум:                                                             Име, презиме и потпис овлашћеног лица: 

23.01.2015. године    

 

 

     __________________________________________ 

     Владимир Чупић, Председник Извршног одбора 

 

 

__________________________________________ 

     Синиша Михајловић, Члан Извршног одбора 

 


