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SPREMEMBE POMEMBNIH DELEŽEV
 
 
 
Društvo za upravljanje investicionim fondom »Moneta« a.d., Moskovska 93, Podgorica, je 
1.8.2012 družbo Plama-pur d.d. Podgrad obvestilo, da se je Fond zajednićkog ulaganja Moneta a.d., 
Moskovska 93, 81000 Podgorica, Črna Gora, v s
Crne Gore«, br.54/11), ki velja v Črni gori, dne 28.6.2012 uspešno transformiral v dve entiteti in sicer 
Zatvoreni investicioni fond Moneta 
investicioni fond Moneta – u postopku transformacije (v nadaljevanju OIF Moneta).
  
Skladno s programom transformacije, ki je bil potrjen na transformacijski skupščini Fonda Moneta, 
dne 23.3.2012 in dne 28.6.2012 potrjen tudi s strani črnogorskega regulatorj
papirjev – Komisije za hartije Crne gore se je med omenjeni entiteti razdelil tudi portfelj Fonda 
Moneta. 
  
Fond Moneta je imel tako pred transformacijo v portfelju 63,90 odstotkov vseh izdanih delnic 
podjetja Plama-pur z borzno oznako P
je ZIF Moneta pripadlo 50,00 odstotkov, OIF Moneta pa 13,90 odstotkov delnic POPG.
  
Dne 30.7.2012 je OIF Moneta na borzi prodal 29.411 delnic POPG, s čimer je zmanjšal lastništvo v 
podjetju na manj kot 10,00 odstotkov.
  
Družba Termoplasti-Plama d.o.o. Podgrad pa je družbo Plama
Družba) obvestila, da je dne 30.7.2012 pridobila 29.411 delnic POPG.
  
Družba Termoplasti-Plama d.o.o. je predhodno imela v lasti 65.891
delnic Družbe, z 29.411 novo pridobljenih delnic ima na dan 30.7.2012 skupaj 95.302 delnic POPG, 
kar je 13,88 odstotkov delnic Družbe.
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SPREMEMBE POMEMBNIH DELEŽEV 

Društvo za upravljanje investicionim fondom »Moneta« a.d., Moskovska 93, Podgorica, je 
pur d.d. Podgrad obvestilo, da se je Fond zajednićkog ulaganja Moneta a.d., 

Moskovska 93, 81000 Podgorica, Črna Gora, v skladu z Zakonom o investicionim fondovima (»Sl. list 
Crne Gore«, br.54/11), ki velja v Črni gori, dne 28.6.2012 uspešno transformiral v dve entiteti in sicer 
Zatvoreni investicioni fond Moneta – u postopku transformacije (v nadaljevanju ZIF) in Otvoreni 

u postopku transformacije (v nadaljevanju OIF Moneta).

Skladno s programom transformacije, ki je bil potrjen na transformacijski skupščini Fonda Moneta, 
dne 23.3.2012 in dne 28.6.2012 potrjen tudi s strani črnogorskega regulatorj

Komisije za hartije Crne gore se je med omenjeni entiteti razdelil tudi portfelj Fonda 

Fond Moneta je imel tako pred transformacijo v portfelju 63,90 odstotkov vseh izdanih delnic 
pur z borzno oznako POPG (v nadaljevanju: delnic POPG). Po izvedeni transformaciji 

je ZIF Moneta pripadlo 50,00 odstotkov, OIF Moneta pa 13,90 odstotkov delnic POPG.

Dne 30.7.2012 je OIF Moneta na borzi prodal 29.411 delnic POPG, s čimer je zmanjšal lastništvo v 
manj kot 10,00 odstotkov. 

Plama d.o.o. Podgrad pa je družbo Plama-pur d.d. Podgrad (v nadaljevanju:
ružba) obvestila, da je dne 30.7.2012 pridobila 29.411 delnic POPG. 

Plama d.o.o. je predhodno imela v lasti 65.891 delnic POPG oz. 9,59 odstotkov 
delnic Družbe, z 29.411 novo pridobljenih delnic ima na dan 30.7.2012 skupaj 95.302 delnic POPG, 
kar je 13,88 odstotkov delnic Družbe. 

      Glavni

http://www.plama-pur.si 
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Društvo za upravljanje investicionim fondom »Moneta« a.d., Moskovska 93, Podgorica, je dne 
pur d.d. Podgrad obvestilo, da se je Fond zajednićkog ulaganja Moneta a.d., 

kladu z Zakonom o investicionim fondovima (»Sl. list 
Crne Gore«, br.54/11), ki velja v Črni gori, dne 28.6.2012 uspešno transformiral v dve entiteti in sicer 

u postopku transformacije (v nadaljevanju ZIF) in Otvoreni 
u postopku transformacije (v nadaljevanju OIF Moneta). 

Skladno s programom transformacije, ki je bil potrjen na transformacijski skupščini Fonda Moneta, 
dne 23.3.2012 in dne 28.6.2012 potrjen tudi s strani črnogorskega regulatorja trga vrednostnih 

Komisije za hartije Crne gore se je med omenjeni entiteti razdelil tudi portfelj Fonda 

Fond Moneta je imel tako pred transformacijo v portfelju 63,90 odstotkov vseh izdanih delnic 
OPG (v nadaljevanju: delnic POPG). Po izvedeni transformaciji 

je ZIF Moneta pripadlo 50,00 odstotkov, OIF Moneta pa 13,90 odstotkov delnic POPG. 

Dne 30.7.2012 je OIF Moneta na borzi prodal 29.411 delnic POPG, s čimer je zmanjšal lastništvo v 

pur d.d. Podgrad (v nadaljevanju: 

delnic POPG oz. 9,59 odstotkov 
delnic Družbe, z 29.411 novo pridobljenih delnic ima na dan 30.7.2012 skupaj 95.302 delnic POPG, 

Glavni izvršni direktor 


