
Издавалац СОЈАПРОТЕИН А.Д. БЕЧЕЈ, у складу са чланом 48. Закона о тржишту хартија 
од вредности и других финансијских инструмената (Сл. гласник РС, бр. 47/2006), 
објављује 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О ИСХОДУ ЈАВНЕ ПОНУДЕ 
 
 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИЗДАВАОЦУ 
 
1. Пун назив друштва  Сојапротеин акционарско друштво за 

прераду соје Бечеј
2. Седиште  Бечеј, Индустријска зона бб 
1) Матични број 08114072 

2) ПИБ број 100741587 

3) Број решења о упису у регистар 
привредних субјеката 

БД 78680/2005 од 29.07.2005. године 

4) Основна делатност (шифра и опис) 015410 – производња сирових масти и 
уља 

5) Име и презиме директора Бранислава Павловић, генерални 
директор

6) Телефон и e-mail 021/6915-311, оffice@soyaprotein.com 
 
2. ПОДАЦИ О ТОКУ И ИСХОДУ ПРИМАРНЕ ЈАВНЕ ПОНУДЕ 

 
1. Датум Одлуке о издавању хов јавном 

понудом 
04.02.2008. године 

2. Број и датум решења Комисије о 
одобрењу проспекта за издавање ХоВ   

Број Решења: 4/0-03-882/4-08 од 
20.03.2008. године

3. Подаци о понуђеним хартијама:   
ознака емисије 8. емисија акција 
врста, ISIN и CFI код Обичне акције са правом гласа, CFI 

kod: ESVUFR, ISIN broj: 
RSSOJAE21837 

обим емисије, број и  номинална 
вредност ХоВ 

301.379.912,60 динара, 650.000 комада 
акција, рачуноводствене вредности 
463,661404 динара 

продајна цена понуђених хартија Цена по основу права прече куповине 
3.100,00 динара; 
јавна продаја 3.445,00 динара 

4. Подаци о продатим хартијама и року 
за упис и уплату: 

 

број 14.322 комада акција 
укупна номинална 
(рачуноводствена)вредност   

6.640.558,628088 динара 

рок за упис и уплату 21.04.– 06.06.2008. године 
 



Закључком Комисије број 4/0-03-
882/8-08 од 19.05.2008. године дато је 
одобрење продужетка рока за упис и 
уплату акција тако да је рок за упис и 
уплату трајао од 21.04. до 18.07.2008. 
године. 

5. Однос продатих у односу на укупан 
број понуђених хартија (у %) 

 
2,203384% 

6. Праг успешности емисије прописан 
одлуком издаваоца о издавању ХоВ (у 
%) 

 
 
50% 

7. Статус јавне понуде  
успешна  
неуспешна неуспешна 

8.  Број и датум решења Комисије о:  
одобрењу издавања ХОВ  
одбијању издавања ХОВ 4/0-03-882/16-08, od 24.07.2008. 

године 
 
 
 
 

  
 
 
   
Бечеј, 24.07.2008. године         Бранислава Павловић, директор 


