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BROJ: O/I-J.oG
DANA: 02.03.2018. gоdiпс
SUBOTICA

Na osnovu clana 372. а u sk1adu sa ёгапотп 335. Zakona о рпмеёпип dru~tviП1а("Sluzbeni glasnik RS", Ьг.
36/2011,99/2011, 83/2014- dr.zakoni i 5/2015), сlаl1а65. Zakona о trZi~tukapita1a ("Sluzbeni glasnik RS", Ьг.
3l/2011, 11212015 i 108/2016) i Odlukc Odbora direktora VETZAVOD А.О. SUВОПСА, Subotica Ьгој0211-1
od 02.03.2018.g0dine џрџсцје se sledeci poziv аkсiопаrimа :

POZIV AKCIONAIHMA
ZA VANREDNU SEDNICU вкогвпхк AKCIONARA

YETZA VOO A.D SUBOТICA, SUBOТICA
(mat.br. 08048908, PIB:l00845844, osnovna delatnost: 1091 proizvodnja gotove hrane za domace zivotinje)

1 SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE вкџгвпкв
Saziva se vanredna зеёшса Skup~til1e аксюпага Vcterinarski zavod SUBOТICA ad proizvodnja hrane za
zivotinje, fш:mассutskih ргерагата, pesticida i sredstava za ООО Subotica za 26.03.2018 godine sa роёеткотпu
10,00 ёавоуа u prostorijama Dru~tva u Subotici, Beogradski put 123.

za sednicu Skup~Lineakcionara, Odbor direktora Dru~tvautyrdic је sledeci

DNEVNI RED:

РЮРRБМNI POSTUPАК

1. Izbor predsednika Skup~tine,
2. Utvrdivanje ispunjenosti us10vaza punovaZan rad Skup~tine (kyorum),
3. Imenovanje zapisnicara,
4. Imenovanje c1allovaКошisiје za glasanje,

RБООУAN POSTUPАК

1. Usvajanju Zapisnika sa redovne s"-.'Upstineakciol1araod 26.0б.2017.g0di.пе
2. Donosenje Od1uke о ропistаvапјu sopstvelli11akcija i smanjcnju osnovnog kapita1a Dru~tya
3. Oono~enje Odluke о razresenju clana Odbora direktora i imепоvапјu nedostajuceg direktora сlапа

Odbora direktora

11ЈА VNI POZIV ZA SEONICU

Pozivaju sc akcionari VETZA УОО АО SUBOT1CA, Subotica da prisustvuju vanredl10j sednici Skupstine
Drustva.Ovaj poziv se objavljuje ШI il1tеП1еtstпшiсi Dru~tva \\'\\'\У. \Ietzavodsubotica.rs bez prekida u pcriodu
od 05.03.20 18.gоdiпс do 26.03.20 18.go(lil1e.Pozivse оЬјауlјије i па stranici Agel1cijc za privredne registre,
Komisijc za lшгtiје od vredl10sti i Bcogradske Ьег,,:с.Akcionari\11ase пе ирисији pojedinacni pismeni pozivi
za sednicu Skuрstiпе, \'ее se аkсiопагi оујт putem pozi\'aju da prisustvuju sednici Skupstine аkсiопага
Drustva.
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PREUZIMANJE MATERIJACA ZA SEDNICU
Матепјаћ за мапгеопџ scdnicu Skup~tine dostupni su аксюпапгпа па internet stranici Dru~tva

\'v'\V\v.vctzavodsubotica.rs јlј se шоgu preuzeti и sedistu Drustva svakog radnog dana од 9,00 do 14,00 ёазооа od
dana оЬјаvlјivапја poziva do dana o<lrZavanja веёшсе.

РRЛVA AКCIONAI~A U VEZI SA џсвзсвм NA SEDNICI

Аксюпаг iша pravo da џёеэгуџје и гади Skupstine, sto рodгаzишеvа:
- ргамз glasa па sеdпiсi skupstine i
- ргамо па llceSce и raspravi о рitапјiша ро dnevl10m redu Skupstine, ukljucujuci ргауо пароёпоёепје prcdloga,
postavljanje pitanja koja se odnose па dnevl1i red Skupstine i dobljanje odgovora и skladu sa zakonom, statutom i
Poslovnikom о radu Skup~tinc.

DAN AКCIONARA

Dап па koji se utvrduje lista akcionara za sastav SkUРSliпе (dап аkсiопага) рада па dcseti dan рге dana
odrZavanja оуе sednicc tj. to је 16.03.2018. godine. Samo аkсiопап koji su аkсiопап па taj dan iшајu ргауо
иce~ca u radu Skup~tjl1e. Spisak akcionara se utvrdjuje prema izvodu iz Centralnog Registra Ilartija od vrednosti.
Lisla akcionara se na1azi и sedistu Drustva i dostupna је sviщ akcionarima koji јmаји pravo glasa па Skupstini.

Ukupan Ьгој akcija koje јтаји pravo glasa па dan оЬјау1јјуапја ovog poziva је 4.059.563 оЫспјЬ akcija
(иkирап Ьтој akcija је 4.260.196, dok па sedllici пеmаји prvo glasa sopslvene akcije kojjћ јmа 200.633)

Akcionar moie da uccstvuje и radu skuрstiпе Непо ako poseduje пајШШ1је4.059 akcija. Akcionari koji
pojedinacno јтајu шапје od 4.059 akcUa, а1ј zajedno уВе od toga Ьroја, mogu radi ostvarival1ja ргауа glasa i
uccsca u od1ucivanju Skupstine Drustva imenovati svog punomocl1ika.

Jedan ј1ј vise akcionara koji poseduju 113јщаl1је5% akcija sa ргаvош glasa и odnosu па ukupan Ьгој akcija sa
ргаvош gIasa u Drustvu, шоiе odboru direktora pred10ziti dodatne tacke za dnevni red sadnice о kojil11apred1afu
<Iase raspravlja, kao i dodatne tacke о kojima se predlaze da Skиp~tina donese odlukи, pod uslovom da obraz1oze
(ај predlog ј1ј da dostave tekst odluke koji predlaiu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se рiSЗllim рutеш, uz navodenje podataka о podnosiocu zahtcva, а
mozc se uputiti Dru~tvu najkasnije 10 dana рге dana odriavanja scdnice. Лkо odbor direktora пе рпllvаti uredl10
dostavljeni pred10g za dopul1u dпevl10g reda, podnosi1ac pred10ga јта ргауо da u da1jem roku od tri dana zahteva
da nadlezi sud и уаl1ратјСllот postupkи nalozi Drustvu да pred10zene tacke stavi па dl1evni rcd Skupstine.

Кvorul11 za sednicu skupstine postoji ako scdnici prisustvuju akcionari, odnosno пјi1юvi ршюmоспiсi koji ро
аkсiјаша јl11аји оЫспи уесјl1и od ukupnog Ьгоја glasova sa ргауоm glasa, odnosno 2.029.782 akcija sa prdvom
gJasa.

Odluka pod tасkош 1. predlozel1og dпеvnоg reda sc (!ol1osi ОЫСl10tn уеСјпоm glasova prisutniћ akcionara sa
ргаvош glasa, u koji Ьroј se uгаСUl1пvаi glas аkсiопага koji је glasao pisaHim putcm.

Odluka pod tасkош 2. ргеdlоzепоg dllevnog rcda se dOllOSi trосеtvrtil1skош уесјПОI11glaso\'a рпsutllih
akciol1ara sa ргауоrn glasa, u koji Ьгој se uracunava i glas akcionara koji је glasao pisanim рutеш.

Akcionar koji јl11аргауо иcc~ca u radu Skupstine јша ргауо da сlапоујта odbora dircktora postavi pitanja
koja se odпose па tacke dпсvпоg reda scdl1ice, kao i dr1.lgaрitЗl1ја 1.1 vezi sa Drust\,оП1 sашо u I11сгј и kojoj su
odgovori па (а pital1ja l1еор1юdпi za pravill1u РГОССl1иpital1ja koja se odl1ose па tacke dl1cvnog reda sеdпiсе. Clan
odbora direktora duZ<шје (ја akciol1aru pruzi odgovor па posta\'ljcno рitапје tokom scdl1ice, izuzetno odgo\'or se
шоzе t1skratiti ako:

- Ы sc гаZUI11ПОmoglo zakljueiti da Ьј dаvапјсlП odgovora n1Og1ablti паnеtа steta Drustvu ј]ј sa пјimе
povezanom licu;

- Ы davanjem odgovora Ы10 uсiпјепо kпviСI1Оdc1o;
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- је odgovarajuca infonnacija dоstuрпа па iпtсmсt stranici Dru~tva u Гогтпј рпапја i odgovora пајгпапје
scdam dana ргс dana odrZavanja scdnicc.

U slucaju ako је ро tacki dnevnog rcda u vczi sa којогп ве роыамја!о рпапје Па koje је џзкгасеп odgovor
doneta odluka Skupstine, akeionar komc јс џвкгасеп odgovor, [гпа pravo da u roku od osam ёапа od dana
odrZavanja scdniee zahteva da nadlczni sud u уапраппёпогп postupku nalozi Drilitvu da шџ dostavi odgovor па
postavljeno pitanje. Осо ргаоо ппа i svaki akeionar koji је па zapisllik izjavio da је odgovor neopravdano
џзкгасеп.

Akeionar ппа ргауо da ршегп рџпопюёја ovlasti odredeno 'јес da u njegovo ппе џёезгсцје u radu
skupstine, ukljucujuci i ргауо da u njegovo јmе glasa. PUl1ol11ocnikјта ista ргауа u pogledu ucesca u radu
sednice Skupstine kao i akeionar koji ga је ovlastio.

Ako sedniei pristupi vise рuпошоспikа istog akciol1ara ро osnovu istih akeija, Drustvo се kao
punomocnika prihvatiti lјее sa najkasnijim datumol11 па риПОl1lОсји,а ako јта vise od jednog риl101110сјаkoja
јшаји isti najkasniji datum, Drilitvo је ovlasceno da kao punol11ocnika prillvati samo јеЈl10 od ,јll lјеа.

Рипошосје se daje se и pisanoj fonnј i sadrzi narocito:
- јше, jedinstven maticni Ьгој i prebivabltc akconara, koji је domace fizicko 'јее, оdпоsпо јше Ьгој

pasosa јlј drugi identifikacioni Ьгој i prebivaliste akcionara koji је strano fizii::ko lјсе, odnosno poslovno iше,
maticni Ьroј ј sediste akcionara koji је Јотасе ргаупо lјсс, оdl10S1Юposlovno iше, Ьгој registracije i drugi
identifikacioni Ьгој i sedi~te akcionara koji је strano ргаупо liсе;

- iше punomocl1ika, sa svim роdасiша iz ргеtlюdпоg stava;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se рипоtnосје izdaje.
Лkо рипотосје daje fizicko lјсе, 0110 шога biti оуегепо u skladu sa zakonom kojim se ureduje оуега

potpisa.
Корјји overenog рипоmосја akciol1ar јlј рuпопюспik duzап је da dostavi Dru~tvu najkasnije tri dana рге

dana odrZavanja sedniee skup~tine .
Banka koja vodi ZЫПlе јlј kastodi гасипс koja se u jcdinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar U

svoje iше а za racul1 svojih klijenata sl11atra se рuпошоспikоlП za glasanjc u odnosu па (е svoje klijente pod
uslovom da se prilikom pristupanja па sedl1iei prezentujc рisапiш РUПОl110сјешza glasanjc, odnosno nalog za
zastupanje izdat od strane tiIl klijenata.

Punomocnik zaposlenog akcionara пе moze blti lјее iz сlапа 345 stav 3. Tacka 1) do 5)
Odredbe stave 3. tacka 1) do 4) ovog сlапа пе ргiшепјијu sc па ршюшоспikа kontrolnog akcionara.;

Istovremeno Vas оЬауе~tзуато Ја sa il1temct stгапiсе \\'\v\v.vetzavodsubotiea.rs
pored materijala za sednicu mozcte preuzeti

Fonnular za glasanje u odsustvu
Fonnular za davanje РUПОПlОсја

Рипоmосје za glasanje moze se dati i еlеktгопskiш рutеm.РUПОl11оСјеkoje se daje еlеktгопskim putem тога blti
potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakol1om kojim se urcduje elcktronski potpis.
Рuпотосје se daje za jednu Skup~tinu а vazi i za ропоvlјспu Skupstinu, koja је odlozena zbog nedostatka
kvoruma, јlј iz drugih razloga. Рипотосја se dostavljaju П3 sledeeu adresu: Veleril1arski zavod SUBOТICA a.d. ,
Beogradski ри! 123, 24106 Subotica.

Оуај poziv se istО\'I'сшепо smatra i lzvcstajem о Ьitпоrn dogadaju - Sаzivапјu vапrсdпе sednice Skupstine
akcionara Drus tva , u skladu sa Сl. 65. Zаkопа о trbltu kapitala ("Sluzbcni glasnik RS", Ьг. 31/2011, 11212015 i
108/2016)




