
О-ЗУ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ 

 

1. Подаци о јавном друштву, издаваоцу акција 

1. Пословно име DUGA a.d. Beograd   

2. МБ 07088957 

3. Седиште и адреса 11000 Beograd, Viline vode br. 6 

4. Број издатих акција са правом гласа 311.521  

5. Тржиште на којем су акције укључене 

(регулисано/МТП) 
Beogradska berza a.d. Beograd – 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 x 

3. Подаци о правном/физичком лицу које је досегло, прешло или пало испод прага прописаног чл. 57. 

Закона 

1. Пословно име (Име и презиме) 
Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, 

doo 

2. Матични број 5043158000 

3. Седиште и адреса (Пребивалиште) Količevo, Količevo 2, 1230 Domžale, Republika Slovenija  

4. Одговорна лица у правном лицу David Kubala, direktor, Hubert Culik, direktor 

5. Контакт телефон 
011 22 58 716, 063 778 98 76 – punomoćnik Milica Steljić, 

advokat  

6. Електронска адреса office @lex.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. Belfin doo  Beograd, mb: 20060069, 11000 Beograd,    

Viline vode 6 
160.182   i   51.41933% 

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 
25.01.2017. godine  

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



Rešenjem Agencije za privrede registre – Registar privrednih subjekata broj BD 4832/2017 od 25.01.2017. godine izvršena je 

registracija promene članova u društvu Belfin doo Beograd, matični broj 20060069 (direktni akcionar javnog društva  Duga a.d. 

Beograd, sa 160.182 akcije odnosno 51.41933% akcija/glasova), tako da je izvršeno brisanje člana Helios Sestavljeno podjetje za 

kapitalske naložbe in razvoj, d.o.o. matični broj 5043158000, a izvršen  je upis novog člana i to društva Theia Beta Management 

GmbH, registarski broj FN 462014 h, a sve na osnovu Ugovora o kupovini udela i potraživanja koji ugovor je overen pred javnim 

beležnikom Jasnom Vasiljević iz Beograda dana 17.01.2017. godine, pod brojem UOP: 151/2017. Prenos udela u društvu Belfin 

d.o.o. Beograd, matični broj 20060069, na osnovu napred navedenog ugovora je izvršen između povezanih lica.  

 

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 % 

160.182 51.41933% 0  0 

9. Датум достављања овог обавештења  

  јавном друштву 
30.01.2017. godine  

10. Додатне информације 

Promenom članova u društvu Belfin d.o.o. Beograd, matični broj 

20060069 (direktni akcionar javnog društva Duga a.d. Beograd),  na 

osnovu ugovora odnosno rešenja Agencije za privredne registre-

Registar privrednih subjekata,  koja dokumenta su navedena u tački  

7. ovog Obaveštenja o značajnom učešću, nije došlo do promene već 

uspostavljene kontrole nad javnim društvom Duga a.d. Beograd, 

imajući u vidu da je i pre i nakon prenosa udela u društvu Belfin 

d.o.o. Beograd, krajnji, većinski vlasnik javnog društva Duga a.d. 

Beograd, ostao isti - društvo “Ring“ International Holding AG, s  

obzirom da je  prenos udela u društvu Belfin d.o.o. Beograd, matični 

broj 20060069,  izvršen između povezanih lica.    

 

 

Датум      Име, презиме и потпис овлашћеног лица 

 

 
U Beogradu 31.01.2017. godine      

       
      Velimir Radovanović, Izvšni direktor 

 

 

 



О-ЗУ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ 

 

1. Подаци о јавном друштву, издаваоцу акција 

1. Пословно име DUGA a.d. Beograd   

2. МБ 07088957 

3. Седиште и адреса 11000 Beograd, Viline vode br. 6 

4. Број издатих акција са правом гласа 311.521  

5. Тржиште на којем су акције укључене 

(регулисано/МТП) 
Beogradska berza a.d. Beograd – 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 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) Theia Beta Management GmbH 

2. Матични број FN 462014 h 

3. Седиште и адреса (Пребивалиште) 
Alserbachstraße 14-16, Palais Liechtenstein, 1090 Beč, 

Austrija 

4. Одговорна лица у правном лицу Ralph Leo Lanckohr, direktor  

5. Контакт телефон 
011 22 58 716, 063 778 98 76 – punomoćnik Milica Steljić, 

advokat  

6. Електронска адреса office @lex.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. Belfin doo  Beograd, mb: 20060069, Viline vode br. 6 

11000 Beograd    

Viline vode 6 

160.182   i   51.41933% 

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 
25.01.2017. godine  

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



Rešenjem Agencije za privrede registre – Registar privrednih subjekata broj BD 4832/2017 od 25.01.2017. godine izvršena je  

registracija promene članova u društvu Belfin doo Beograd, matični broj 20060069 (direktni akcionar javnog društva  Duga a.d. 

Beograd, sa 160.182 akcije odnosno 51.41933% akcija/glasova), tako da je izvršeno brisanje člana Helios Sestavljeno podjetje za 

kapitalske naložbe in razvoj, d.o.o. matični broj 5043158000, a izvršen  je upis novog člana i to društva Theia Beta Management 

GmbH, registarski broj FN 462014 h, a sve na osnovu Ugovora o kupovini udela i potraživanja koji ugovor je overen pred  javnim 

beležnikom Jasnom Vasiljević iz Beograda dana 17.01.2017. godine, pod brojem UOP: 151/2017. Prenos udela u društvu Belfin 

d.o.o. Beograd, matični broj 20060069, na osnovu napred navedenog ugovora je izvršen između povezanih lica.  

 

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 % 

0 0 160.182 51.41933% 

9. Датум достављања овог обавештења  

  јавном друштву 
30.01.2017. godine  

10. Додатне информације 

Promenom članova u društvu Belfin d.o.o. Beograd, matični broj 

20060069 (direktni akcionar javnog društva Duga a.d. Beograd),  na 

osnovu ugovora odnosno rešenja Agencije za privredne registre-

registar privrednih subjekata,  koja dokumenta su navedena u tački  

7. ovog Obaveštenja o značajnom učešću, nije došlo do promene već 

upostavljene kontrole nad javnim društvom Duga a.d. Beograd, 

imajući u vidu  da je i pre i nakon prenosa udela u društvu Belfin 

d.o.o. Beograd, krajnji, većinski vlasnik javnog društva Duga a.d. 

Beograd, ostao isti - društvo “Ring“ International Holding AG, s 

obzirom da je prenos udela u društvu Belfin d.o.o. Beograd, matični 

broj 20060069,  izvršen između povezanih lica.    

 

 

Датум      Име, презиме и потпис овлашћеног лица 

 

 
U Beogradu 31.01.2017. godine      

       
      Velimir Radovanović, Izvršni direktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О-ЗУ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ 

 

1. Подаци о јавном друштву, издаваоцу акција 

1. Пословно име DUGA a.d. Beograd   

2. МБ 07088957 

3. Седиште и адреса 11000 Beograd, Viline vode br. 6 

4. Број издатих акција са правом гласа 311.521  

5. Тржиште на којем су акције укључене 

(регулисано/МТП) 
Beogradska berza a.d. Beograd – MTP Belex    

2. Подаци о значајном учешћу (заокружити праг и означити разлог достављања обавештења) 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 

50% 
(obavezno videti 

informacije date 

u tački 10) 

75% 

Стицање тачно прописаног прага  

Прелажење преко прописаног прага  

X 
(obavezno 

videti 

informacije 

date u tački 

10) 

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) Ring International Holding AG  

2. Матични број FN 225112 y 

3. Седиште и адреса (Пребивалиште) 
Alserbachstraße 14-16, Palais Liechtenstein, 1090 Beč, 

Austrija 

4. Одговорна лица у правном лицу Ralph Leo Lanckohr, direktor, član upravnog odbora  

5. Контакт телефон 
011 22 58 716, 063 778 98 76 – punomoćnik Milica Steljić, 

advokat  

6. Електронска адреса office @lex.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. Theia Beta Management GmbH, registarski broj FN 

462014 h, Alserbachstraße 14-16, Palais Liechtenstein, 

1090 Beč, Austrija 
160.182   i   51.41933%   

2. Belfin doo Beograd, mb: 20060069,  Viline vode br. 6, 

11000 Beograd.    
160.182   i   51.41933%  

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 
25.01.2017. godine (obavezno videti informacije date u tački 10).  

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

Prenos udela u društvu Belfin doo Beograd, matični broj 20060069 koje je direktni akcionar javnog društva Duga a.d.  Beograd Rešenje 

Agencije za privrede registre – Registar privrednih subjekata broj BD 4832/2017 od 25.01.2017. godine kojim je izvršena registracija promene 

članova u društvu Belfin doo Beograd, matični broj 20060069 (direktni akcionar javnog društva  Duga a.d. Beograd, sa 160.182 akcije odnosno 

51.41933% akcija/glasova), tako da je izvršeno brisanje člana Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.o.o. matični broj 

5043158000, a izvršen  je upis novog člana i to društva Theia Beta Management GmbH, registarski broj FN 462014 h, a sve na osnovu Ugovora 

o kupovini udela i potraživanja koji ugovor je overen pred javnim beležnikom Jasnom Vasiljević iz Beograda dana 17.01.2017. godine, pod 

brojem UOP: 151/2017. Prenos udela u društvu Belfin d.o.o. Beograd, matični broj 20060069, na osnovu napred navedenog ugovora je izvršen 

između povezamih lica -  Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, doo (prenosilac) i Theia Beta Manegement Gmbh 

(sticalac).   
 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 % 

160.182 51.41933% 160.182 51.41933% 

9. Датум достављања овог обавештења  

  јавном друштву 
30.01.2017. godine  

10. Додатне информације 

Društvo Ring International Holding AG, usled prenosa udela u 

društvu Belfin d.o.o. Beograd, na osnovu dokumenata navedenih u 

tački 7. ovog Obaveštenja, nije promenilo procenat svog 

vlasništva (indirektnog) u  javnom društvu Duga a.d. Beograd, 

što znači da društvo Ring International Holding AG nije 

prekoračilo iznad, niti je palo ispod propisanih pragova značajnog 

učešća, već je zadržalo (indirektno) procenat učešća u akcijskom 

kapitalu javnog društva Duga a.d. Beograd, koji je ostao isti i pre i 

nakon prenosa udela u društvu Belfin doo Beograd,  matični broj 

20060069. Naime, promenom članova u društvu Belfin d.o.o. 

Beograd, matični broj 20060069 (direktni akcionar javnog društva 

Duga a.d. Beograd),  na osnovu ugovora odnosno rešenja Agencije 

za privredne registre-registar privrednih subjekata,  koja dokumenta 

su navedena u tački  7. ovog Obaveštenja o značajnom učešću, nije 

došlo do promene već uspostavljene kontrole nad javnim društvom 

Duga a.d. Beograd, s obzirom da je i pre i nakon prenosa udela u 

društvu Belfin d.o.o. Beograd, krajnji, većinski vlasnik javnog 

društva Duga a.d. Beograd, ostao isti - društvo “Ring“ International 

Holding AG, odnosno prenos udela u društvu Belfin d.o.o. Beograd, 

matični broj 20060069, je izvršen između povezanih lica, gde lice 

kome je prestalo članstvo u društvu Belfin doo Beograd- Helios 

Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, doo Beograd  je 

palo ispod propisanog praga od 5% odnosno procenat učešća je 0%, 

dok je društvo Theia Beta Management GmbH, kao novi član 

društva Belfin doo Beograd, indirektno steklo 160.182 glasova 

odnosno 51.41933% u javnom društvu Duga a.d. Beograd.  Ring 

International Holding AG je vlasnik 100% udela u društvu Theia 

Beta Management GmbH.  

 

Датум      Име, презиме и потпис овлашћеног лица 

 
U Beogradu 31.01.2017. godine      

       
      Velimir Radovanović, Izvršni direktor 



О-ЗУ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ 

 

1. Подаци о јавном друштву, издаваоцу акција 

1. Пословно име DUGA a.d. Beograd   

2. МБ 07088957 

3. Седиште и адреса 11000 Beograd, Viline vode br. 6 

4. Број издатих акција са правом гласа 311.521  

5. Тржиште на којем су акције укључене 

(регулисано/МТП) 
Beogradska berza a.d. Beograd – MTP Belex    

2. Подаци о значајном учешћу (заокружити праг и означити разлог достављања обавештења) 

5% 
(obavezno videti 

informacije date 

u tački 10) 

10% 15% 20% 25% 30% 50%  75% 

Стицање тачно прописаног прага  

Прелажење преко прописаног прага   

Пад испод прописаног прага 

X 

(obavezno 

videti 

informacije 

date u tački 

10) 

 

 

 

3. Подаци о правном/физичком лицу које је досегло, прешло или пало испод прага прописаног чл. 57. 

Закона 

1. Пословно име (Име и презиме) Ring International Holding AG  

2. Матични број FN 225112 y 

3. Седиште и адреса (Пребивалиште) 
Alserbachstraße 14-16, Palais Liechtenstein, 1090 Beč, 

Austrija 

4. Одговорна лица у правном лицу Ralph Leo Lanckohr, direktor, član upravnog odbora  

5. Контакт телефон 
011 22 58 716, 063 778 98 76 – punomoćnik Milica Steljić, 

advokat  

6. Електронска адреса office @lex.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. Annagab S.A., matični broj B 183454, 73 Cote d Eich , 

1450 Luksemburg  
160.182   i   51.41933%   

2. Rembrandtin Coating Holding Sarl, mat. Br. 183475, 73 

Cote d Eich , 1450 Luksemburg 
160.182   i   51.41933%  

3. Helios Goatings GmbH, mat br. FN 258099 h,  
Alserbachstraße 14-16, Palais Liechtenstein, 1090 Beč, 

Austrija 
160.182   i   51.41933% 

4. Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in 

razvoj, doo, matični broj 5043158000, Količevo, Količevo 

2, 1230 Domažale, Slovenija  

160.182   i   51.41933% 

5. Belfin doo Beograd, mb: 20060069,  Viline vode br. 6, 

11000 Beograd.    
160.182   i   51.41933% 



  

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 
25.01.2017. godine (obavezno videti informacije date u tački 10).  

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

Prenos udela u društvu Belfin doo Beograd, matični broj 20060069 koje je direktni akcionar javnog društva Duga a.d.  Beograd Rešenje 

Agencije za privrede registre – Registar privrednih subjekata broj BD 4832/2017 od 25.01.2017. godine kojim je izvršena registracija promene 

članova u društvu Belfin doo Beograd, matični broj 20060069 (direktni akcionar javnog društva  Duga a.d. Beograd, sa 160.182 akcije odnosno 

51.41933% akcija/glasova), tako da je izvršeno brisanje člana Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.o.o. matični broj 

5043158000, a izvršen  je upis novog člana i to društva Theia Beta Management GmbH, registarski broj FN 462014 h, a sve na osnovu Ugovora 

o kupovini udela i potraživanja koji ugovor je overen pred javnim beležnikom Jasnom Vasiljević iz Beograda dana 17.01.2017. godine, pod 

brojem UOP: 151/2017. Prenos udela u društvu Belfin d.o.o. Beograd, matični broj 20060069, na osnovu napred navedenog ugovora je izvršen 

između povezamih lica -  Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, doo (prenosilac) i Theia Beta Manegement Gmbh 

(sticalac).   
 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 % 

160.182 51.41933% 160.182 51.41933% 

9. Датум достављања овог обавештења  

  јавном друштву 
30.01.2017. godine  

10. Додатне информације 

Društvo Ring International Holding AG, usled prenosa udela u 

društvu Belfin d.o.o. Beograd, na osnovu dokumenata navedenih u 

tački 7. ovog Obaveštenja, nije promenilo procenat svog 

vlasništva (indirektnog) u  javnom društvu Duga a.d. Beograd, 

što znači da društvo Ring International Holding AG nije palo 

ispod, niti je prekoračilo iznad  propisanih pragova značajnog 

učešća, već je zadržalo (indirektno) procenat učešća u akcijskom 

kapitalu javnog društva Duga a.d. Beograd, koji je ostao isti i pre i 

nakon prenosa udela u društvu Belfin doo Beograd,  matični broj 

20060069. Naime, promenom članova u društvu Belfin d.o.o. 

Beograd, matični broj 20060069 (direktni akcionar javnog društva 

Duga a.d. Beograd),  na osnovu ugovora odnosno rešenja Agencije 

za privredne registre-registar privrednih subjekata,  koja dokumenta 

su navedena u tački  7. ovog Obaveštenja o značajnom učešću, nije 

došlo do promene već uspostavljene kontrole nad javnim 

društvom Duga a.d. Beograd, s obzirom da je i pre i nakon prenosa 

udela u društvu Belfin d.o.o. Beograd, krajnji, većinski vlasnik 

javnog društva Duga a.d. Beograd, ostao isti - društvo “Ring“ 

International Holding AG, odnosno prenos udela u društvu Belfin 

d.o.o. Beograd, matični broj 20060069, je izvršen između povezanih 

lica, gde lice kome je prestalo članstvo u društvu Belfin doo 

Beograd- Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in 

razvoj, doo Beograd  je palo ispod propisanog praga od 5% odnosno 

procenat učešća je 0%, dok je društvo Theia Beta Management 



GmbH, kao novi član društva Belfin doo Beograd, indirektno steklo 

160.182 glasova odnosno 51.41933% u javnom društvu Duga a.d. 

Beograd. Ring International Holding je vlasnik 100% udela u 

društvu Theia Beta Management GmbH.  

 

Датум       
U Beogradu 31.01.2017. godine 
 

                                                                       Име, презиме и потпис овлашћеног лица 

 
    Velimir Radovanović, Izvršni direktor 

     

       

       

  




