
О-ЗУ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ

1. Подаци о јавном друштву, издаваоцу акција

1. Пословно име Чачанска банка
2. МБ 07601093
3. Седиште и адреса Чачак, Пиварска 1
4. Број издатих акција са правом гласа 181982

5. Тржиште на којем су акције укључене 
(регулисано/МТП)

Регулисано тржиште (Опен Маркет)

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) TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş

2. Матични број 862070

3. Седиште и адреса (Пребивалиште)
Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 PK: 34746 Batı Ataşehir-
İstanbul

4. Одговорна лица у правном лицу Ali Fuat Taşkesenlioğlu CEO
5. Контакт телефон 02165037070
6. Електронска адреса halkbank.ir@halkbank.com.tr
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

27.5.2015.

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

javascript:var%20win=top.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DRP5VSEPR63X3Q%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dhalkbank.ir%2540halkbank.com.tr','Compose',800,600,'yes');


Уговор  о  купопродаји  акција  Чачанске  банке  а.д.  Чачак  од  20.марта  2015.  године  закључен  између
Републике  Србије  и  Међународне  финансијске  корпорације  и  Европске  банке  за  обнову  и  развој  и
Београдске банке а.д. Београд у стечају и Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

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 139680 76,75484

9. Датум достављања овог обавештења јавном
друштву

29.05.2015.

10. Додатне информације

Датум, 29.5.2015. Име, презиме и потпис 
овлашћеног лица

Драган Јовановић, 
председник Извршног одбора

Александар Ћаловић, заменик 
председника Извршног одбора




