
SQJAPROTEIN

Na osnovu аапа 28. stava 3., аапа 29 i па osnovu аапа 40. stav 1. tacke 5. Statuta
"Sojaprotein" Akcionaгskog Oгustvaza pгeгadu soje Весеј od 29.06.2012.godine, kao i па
osnovu cLana365. Zakona о pгivгednim dгustvima ('"я. gLasnikRS",Ьг. 3612011 i 9912011)
Nadzoгni odboг "Sojapгotein" А.О. Весеј, dana 22.05.2015. godine objavLjuje

Р О Z I V

ZA REDOVNU SKUPSTINU ··SOJAPROTEIN··A.D. ВЕСЕЈ

1. Saziva se гedovna godisnja sednica Skupstine "Sojapгotein" Akcionaгskog Oгustva za
pгeгadu soje Весеј, koja се se odгzati dana 23.06.2015. godine u posLovnim
pгostoгijama "Sojapгotein" А.О. u Весејџ, uL. Industгijska Ьг.1, sa росеткогп u 1200
casova.

2. Za sednicu Skupstine "Sojapгotein" А.о. Весеј pгedLazese sLedeCidnevni гed:

1. Izbor Predsednika Skupstine, Utvrdivanje Komisije za glasanje;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednke Skupstine

akcionara ··Sojaprotein··А.О.Вебеј;
3. Donosenje odluke о usvajanju:

Izvestaja о poslovanju
Finansjjskih izvestaja ··Sojaprotein··A.DВесеј . za poslovnu 2014. godinu i
Izvestaja Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansjjskih
Izvestaja··Sojaprotein··A.D Весеј za poslovnu 2014. godinu i Izvestaja
Revizora
Izvestaja Nadzornog odbora

4. Usvajanje Odluke о raspodeU doblti

5. Usvajanje Odluke о ispravci Odluke о izboru Clanova Nadzornog Odbora
"Sojaprotein"A.D. Весеј

6. Usvajanje Odluke о imenovanju Revizora za revizjju finansijskih izvestaja
"Sojaprotein"A.D. Весеј za 2015. godinu.

7. Podnosenje izvestaja о stkanju sopstvenih akcjja od nesaglasnih
akcionara;

3. Ргауо па ucesce u гadu sednice imaju akcionaгi koji su па dan 13.06.2015. godine, tj.
па deseti dan рге odгzavanja sednice (dan akcionaгa), upisani u jedinstevnu evidenciju
akcionaгa CentгaLnogгegistгa haгtija od vгednosti. Svojstvo akcionaгa se utvгduje па
osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionaгa CentгaLnog гegistгa haгtija od
vгednosti.
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4. Na dan objavtjivanja ovog poziva ukupan Ьгој akcija sa ргауогп gtasa па sednici
Skupstine ро svim таскапта dnevnog reda: 13.813.261 (ukupan Ьroј akcija sa ргауогп
gtasa је 14.895.524, па sednici nemaju ргауо gtasa sopstvene akcije kojih ima
1.082.263). Осйџке ро svim tackama dnevnog reda, donosese оЫспоm уесиюгп gtasova
prisutnih akcionara sa ргауогп gtasa.

5. Ргауо па neposredno ucescei odtucivanje па sednici imaju vtasnici akcija i рџпогпосгпо
koji raspotazu sa пајmапје 13.813 akcija. Akcionari koji ројесйпаспо imaju тапје od
13.813 akcija, ati zajedno vise od toga Ьгоја, mogu radi ostvarivanja ргауа gtasa i
ucesca u odtuCivanju SkupstineDrustva imenovati svogрцпогпосгпка.

6. Ргауо akcionara па ucesce па sednici, koje se ostvaruje ticno ili preko ршюгпосгпка
obuhvata:
а) Pr;sustvo sedn;c; - akcionari i njihovi рџпогпосгпс: koji pristupaju sednici

identifikuju se uvidom u ticnu kartu нi drugi identifikacioni dokument sa fotografijom,
па ticu mesta; Ь) Predlaganje dopune dnevnog reda - ргауо jednog нi vise akcionara
koji poseduju пајmапје 5% akcija sa ргауоm gtasa, odnosno 690.664 akcija, da
Nadzornom odboru Drustva u pisanoj formi, najkasnije 20 dana рге odrzavanja sednice,
podnesu obraztozeni predtog dopune dnevnog reda dodatnim tackama za raspravtjanje
ili odtucivanje, uz пауодепје podataka о podnosiocima zahteva; с) Postavljanje p;tanja
Clanov;ma Nadzornog odbora - samo onih koja se odnose па tacke dnevnog reda
sednice; d) Glasanje о рпаnј;mа koja su па dnevnom redu sednice.
U radu Skupstine akcionar moze ucestvovati neposredno ili preko punomocnika ukotiko
poseduje vise od 13.813 akcije sa ргауоm gtasa. Оуаiti vise akcionara, koji pojedinacno
imaju mапје od navedenog Ьгоја akcija, ati zajedno vise od tog Ьroја, mogu radi
ostvarivanja ргауа gtasa i ucesca u odtucivanju Skupstine Drustva imenovati svog
punomocnika. punomocnik akcionara пе moze blti tice koje је kontrotni akcionar
drustva ili је tice koje је pod kontrotom kontrotnog akcionara нi direktor ili ctan
nadzornog odbora drustva, ili tice koje ima to svojstvo u drugom drustvu koje је
kontrotni akcionar drustva ili u drustvu koje је pod kontrotom kontrotnog akcionara ili
zaposteni u drustvu ili tice koje ima to svojstvo u drugom drustvu koje је kontrotni
akcionar drustva нi u drustvu koje је pod kontrotom kontrotnog akcionara ili tice koje
se u sktadu sa аапоm 62. Zakona о privrednim drustvima smatra povezanim ticem sa
fizickim ticem iz tac. 1) do 3) stava 3. аапа 345. Zakona о privrednm drustvima, niti
revizor drustva нi zaposteni u ticu koje obavtja reviziju drustva, ili tice koje ima to
svojstvo u drugom drustvu koje је kontrotni akcionar drustva нi u drustvu koje је pod
kontrotom kontrotnog akcionara.Punomocje za zastupanje па sednici Skupstine drustva
daje se u pisanoj formi а obavezno sadrzi: ime i prezime akcionara, jedinstveni maticni
Ьгој i preblvatiSte akcionara, ako је akcionar domace fizicko tice, ime i prezime
punomocnika, odnosno postovno јmе, maticni Ьгој i sediste akcionara koje је domace
ргаупо tice, ime i prezime punomocnika sa svim podacima koji vaze i za akcionara,
Ьгој, vrstu i ktasu akcija za koje se daje punomocje. Ako fizicko tice daje punomocje za



glasanje опо пе mora blti оуегепо чес samo izdato u pisanom obliku. Рџпопюсје гпозе
sadrzati i uputstva ili naloge za ostvarivanje ргема glasa i u tom slucaju рџпогпосгпк је
duzan da postupa ро njima, а ako рџпогпосје пе sadrzi upustvo рџпопюсгпк ostvaruje
ргауо glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Рџпогпосгпк је duzan da obavesti
akcionare koji su mu dali рџпогпосје о glasanju u Skupstini. Рџпогпосје se daje
рџпопюсгпкџ i dostavlja u sediste Drustva, najkasnije З dana рге dana odrzavanja
sednice. Рџпогпосје za glasanje гпойе se dati i eLektronskim putem. Рџпогпосје koje se
daje eLektronskim putem mora blti potpisano eLektronskim potpisom u skLadu sa
zakonom kojim se ureduje elektronski potpis. Рџпогпосје se daje za jednu Skupstinu, а
vazi i za ponovLjenu Skupstinu, koja је odLozena zbog nedostatka kvoruma, ili iz drugih
razLoga. Punomocja se dostavljaju па sLedecu adresu: "Sojaprotein" А.О. Весеј, ul.
Industrijska Ьг. 1, Весеј 21220. FormuLar Punomocja је objavLjen zajedno sa ovim
pozivom i mozete ga preuzeti па internet stranici Drustva (www.sojaprotein.rs).

7. Akcionar Drustva, koji ima ргауо ucesca u radu sednice Skupstine Drustva ima ргауо da
gLasaо svakom pitanju о kome se gLasa па sednici Skupstine Drustva popunjavanjem i
upucivanjem formuLara za glasanje u odsustvu па sledecu adresu: "Sojaprotein" А.О.
Весеј Industrijska 1 Весеј 21220, koji mora Ыti primLjen od strane Drustva najkasnije
dva radna dana рге dana odrzavanja sednice Skupstine Drustva tj. do 19.06.2015.
godine. U slucaju da putem formulara za glasanje u odsustvu gLasa punomocnik ili
zastupnik akcionara, uz formular za glasanje se dostavLja i punomocje, odnosno izvod iz
nadLeznog registra. FormuLar za gLasanje u odsustvu је objavljen zajedno sa ovim
Pozivom i moze se preuzeti па internet strani Drustva (www.sojaprotein.rs). Potpis
akcionara Drustva koji је fizicko Lice tj. drugog Lica koje potpisuje formular za gLasanje
u ime akcionara koji је fizicko lice, mora Ыti оуегеп kod nadleznog organa. Kada је
akcionar ргаупо lice, potpis lica ovlascenog za zastupanje/punomocnika se пе оуегауа,
s tim da formuLar za gLasanje u odsustvu mora Ыti оуегеп pecatom pravnog lica. Svaki
akcionar koji је gLasao u odsustvu smatra se prisutnim па sednici i racuna se u kvorum
prilikom odlucivanja о tackama dnevnog reda ро kojima је gLasao. Njegov gLas se
pridodaje glasovima ostaLih akcionara koji su gLasali о predmetnim tackama dnevnog
reda sednice Skupstine Drustva. Glasovi akcionara koji је gLasao u odsustvu песе blti
racunati u svrhe kvoruma i vecine za gLasanje u pogledu onih predloga odLuka о kojima
akcionar пе moze gLasati u skladu sa Zakonom о privrednim drustvima (iskljucenje
ргауа glasa). Formulare za gLasanje u odsustvu mozete preuzeti ovde: па internet
stranici Drustva (www.sojaprotein.rs).

8. Sednica Skupstine "Sojaprotein" Akcionarskog Drustva za preradu soje Весеј saziva se
objavljivanjem ovog Poziva па internet stranici drustva, www.sojaprotein.rs, bez рге
kida do dana odrzavanja sednice Skupstine, objavLjivanjem па Internet stranici
Agencije za privredne registre i па internet stranici Beogradske berze. Akcionarima se
пе upucuju pojedinacni pismeni pozivi za sednicu Skupstine, уес se akcionari ovim
putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupstine Drustva.



9. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim mateгijatima u Весеји - u
postovnim prostorijama "Sojaprotein" А.О. Весеј, ut. Industrijska Ьг.1, i па inteгnet
stranici dгustva www.sojapгotein.гs, росеу od objavtjivanja ovog Poziva. Uvid se
ostvaruje гadnim danima tokom radnogмегпепа, od 10-16саэоуа.

10. Оуа] Poziv pгedstavtja istovгemeno i Оћјауџ informacije - Obavestenje о sazivanju
sednice Skupstine Dгustva, sagtasnoctanu 65. stav 2. tacka 1. Zakonaо triistu kapitata.




