
SQJAPROTEIN

Na osnovu clana 28. stava 3., clana 29 i па osnovu Clana 40. stav 1. tacke 5. Statuta "Sojaprotein"
Akcionarskog Drustva za preradu soje Веёеј od 29.06.2012.godine, kao iпа osnovu clana 365. Zakona
о privrednim drustvima ("SI. glasnik RS", br. 36/2011 i 9912011) Nadzomi odbor "Sojaprotein"
А.О. Весеј, оЬјаУlјuје

POZIV

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

1. Saziva se redovna godisnja sednica Skupstine "Sojaprotein" Akcionarskog Drustva za
preradu soje Весеј, koja се se odrzati dana 29.06.2017. godine u postovnimprostorijama
"Sojaprotein" А.О. u Весејџ, ut. Industrijska Ьг.1, sa росеткогпu 1200 саэоуа.

2. Za sednicu Skupstine "Sojaprotein" А.О. Весеј predtaze se stedeci dnevni red:

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

akcionara "Sojaprotein ··А.О.Вебе];
3. Donosenjeodluke о usvajanju:

Izvestaja о poslovanju
Finansijskih izvestaja ··Sojaprotein"A.D Весеј . za poslovnu 2016. godinu i

Izvestaja Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih
Izvestaja"Sojaprotein··A.D Весеј za poslovnu 2016. godinu i Izvestaja
Revizora
Izvestaja Nadzornog odbora

4. Donosenje Odluke о pokricu gubltka

5. Usvajanje Odluke о јтеnоуаnјu Revizora za reviziju finansijskih izvestaja
"Sojaprotein"A.D. Весеј za 2017. godinu.

6. Donosenje odluke о razresenju i јтеnоуаnјu ааnоуа Nadzornog Odbora

3. Ргауо па ucesceu radu sednice imaju akcionari koji su па dan 19.06.2017. godine, tj. па
deseti dan рге odrzavanja sednice (dan akcionara), upisani u jedinstevnu evidenciju
akcionara Centratnog registra hartija od vrednosti. Svojstvo akcionara se utvrduje па
osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centratnog registra hartija od
vrednosti.

4. Na dan objavtjivanja ovog poziva ukupan Ьгој akcija sa pravom gtasaпа sednici Skupstine
ро svim tackama dnevnog reda: 13.793.133 (ukupan Ьгој akcija sa pravom gtasa је
14.895.524, па sednici nemaju ргауо gtasasosptvene akcije kojih ima 1.102.391) Odtuke
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ро svim гаскагпа dnevnog reda, donose se оЫспот меснтогп glasova prisutnih akcionara
sa ргауогп glasa.

5. Ргауо па neposredno ucesce i odluCivanje па sednici imaju vlasnici akcija i рџпогпосгпс!
koji газрогаш sa пајтапје 13.793 akcija. Akcionaгi koji ројеојпаспо imaju тапје od
13.793 akcija, ali zajedno vise od toga Ьгоја, mogu radi ostvarivanja ргауа glasa i ucesca
u odlucivanju Skupstine Drustva imenovati svog рџпогпосгпка.

6. Ргауо akcionara па ucesce па sednici, koje se ostvaruje licno ili preko рџпогпосгпка
obuhvata:
а) Prisustvo sednici - akcionari i njihovi рџпогпоспю koji pristupaju sednici identifikuju

se uvidom u licnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom, па licu mesta;
Ь) Predlaganje dopune dnevnog reda - ргауо jednog нi уЕе akcionara koji poseduju
пајтапје 5% akcija sa ргауогп glasa, odnosno 689.657 akcija, da Nadzornom odboru
Drustva u pisanoj formi, najkasnije 20 dana рге odгiavanja sednice, podnesu obrazLozeni
predLog dopune dnevnog reda dodatnim tackama za raspravljanje ili odlucivanje, uz
пауодепје podataka о podnosiocima zahteva; с) Postavljanje pitanja Clanovima
Nadzornogodbora - samo onih koja se odnose па tacke dnevnog reda sednice; d) Glasanje
о pitanjima koja su па dnevnom redu sednice.

7. U radu Skupstine akcionar moze ucestvovati neposredno ili preko punomocnika ukoliko
poseduje vise od 13.793 akcije sa ргауот glasa. Dva ili уЕе akcionara, koji pojedinacno
imaju тапје od navedenog Ьгоја akcija, а1Ј zajedno vise od tog Ьгоја, mogu radi
ostvaгivanja ргауа glasa i ucesca u odlucivanju Skupstine Drustva imenovati svog
punomocnika. Punomocnik akcionara пе moze blti Lice koje је kontrolni akcionar drustva
Нј је lice koje је pod kontrolom kontroLnog akcionara нi direktor нi C:tап nadzornog
odbora drustva, нi lice koje јта to svojstvo u drugom drustvu koje је kontrolni akcionar
drustva iLi tJ drustvu koje је pod kontrolom kontroLnog akcionara ili zaposleni u drustvu
Ш lice koje Јта to svojstvo u drugom drustvu koje је kontr'olni akcionar' drustva нi u
drustvu koje је pod kontrolom kontrolnog akcionara нi lice koje se u skladu sa C:tапот
62. Zakona о privrednim drustvima smatra povezanim Licem sa fizickim Licem iz tac. 1)
do 3) stava 3. аапа 345 Zakona о privrednm drustvima, niti revizor drustva iLi zaposLeni
u 1icu koje obavlja reviziju drustva, нi lice koje Јта to svojstvo u drugom drustvu koje је
kontrolni akcionar drustva iLi u drustvu koje је pod kontroLom kontrolnog
akcionara. Punomocje za zastupanje па sednici Skupstine drustva daje se u pisanoj formi
а obavezno sadгii: јте i prezime akcionara, jedinstveni maticni Ьгој i preblvaListe
akcionara, ako је akcionar domace fizicko 1ice, јте i prezime punomocnika, odnosno
poslovno јте, maticni ЬГОјi sediste akcionara koje је domace ргаупо [јсе, јте i prezime
punomocnika sa svim podacima koji vaze i za akcionara, Ьгој, vrstu i kLasuakcija za koje
se daje punomocje. Ako 'fizicko [јсе daje punomocje za glasanje опо пе тога blt.i оуегепо
уес samo izdato u pisanom оЫiku. Punomocje moze sadrzati i uputstva ili naLoge za
ostvarivanje ргауа glasa iu tom sLucaju punomocnik је duzan da postupa ро пјјта, а ako
punomocje пе sadrzi upustvo punomocnik ostvaruje ргауо glasa savesno i u najboLjem



interesu akcionara. Рџпопюсгпк је duzan da obavesti akcionare koji su mu dati
рџпогпосје о gtasanju u Skupstini. Рџпогпосје se daje рџпопюсгпкџ i dostavtja u sediste
Drustva, najkasnije З dana рге dana odrZavanja sednice. Рџпогпосје za gtasanje гпойе se
dati i etektronskim putem. Рџпогпосје koje se daje etektronskim putem тога Ыti
potpisano etektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se ureduje etektronski
potpis. Рџпогпосје se daje za jednu Skupstinu, а vazi i za ропоуђепџ Skupstinu, koja је
odtozena zbog nedostatka kvoruma, iLi iz drugih raztoga. Рџпогпосја se dostavtjaju па
stedecu adresu: "Sojaprotein" A.D. Весеј, ul. Industrijska Ьг. 1, Весеј 21220. Formutar
Рџпогпосја је objavtjen zajedno sa ovim pozivom i гпойете ga preuzeti па internet
stranici Drustva (www.sojaprotein.rs).

8. Akcionar Drustva, koji Јта ргауо ucesca u radu sednice Skupstine Drustva Јта ргауо da
glasa о svakom pitanju о kome se glasa па sednici Skupstine Drustva popunjavanjem i
upuCivanjem formulara za glasanje u odsustvu па sledecu adresu: "Sojaprotein" A.D.
Весеј Industrijska 1 Весеј 21220, koji тога Ыti primljen od strane Drustva najkasnije
dva radna dana рге dana odrzavanja sednice Skupstine Drustva tj. do 27.06.2017.
godine. U slucaju da putem formulara za glasanje u odsustvu gtasa punomocnik ili
zastupnik akcionara, uz formutar za gtasanje se dostavtja i punomocje, odnosno izvod iz
nadteznog registra. Formular za glasanje u odsustvu је objavtjen zajedno sa ОУЈт
Pozivom i moze se preuzeti па internet strani Drustva (www.sojaprotein.rs). Potpis
akcionara Drustva koji је fizicko [јсе tj. drugog Иса koje potpisuje formutar za glasanje
u Јте akcionara koji је fizicko [јсе, тога Ыti overen kod nadleznog organa. Kada је
akcionar ргаупо tice, potpis [јса ovtascenog za zastupanje/punomocnika se пе overava,
s tim da formutar za glasanje u odsustvu тога Ыti оуегеп pecatom pravnog [јса. Svaki
akcionar koji је glasao u odsustvu smatra se prisutnim па sednici i racuna se u kvorum
prilikom odtucivanja о tackama dnevnog reda ро kojima је gtasao. 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 Ыti racunati
u svrhe kvoruma i vecine za glasanje u pogledu onih predtoga odtuka о kojima akcionar
пе moze glasati u skladu sa Zakonom о privrednim drustvima (isktjucenje prava gtasa).
Formulare za glasanje u odsustvu mozete preuzeti ovde: па internet stranici Drustva
(www.sojaprotein.rs).

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

10. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u Beceju - u poslovnim
prostorijama "Sojaprotein" А. D. Весеј, ut. Industrijska Ьг.1, i па internet stranici drustva
www.sojaprotein.rs, pocev od objavtjivanja ovog Poziva. Uvid se ostvaruje radnim
danima tokom radnog угетепа, od 10-16 casova.



11. Оуај Poziv predstavtja istovremeno i Objavu informacije - Obavestenje о sazivanju
sednice SkupstineDrustva, sagtasnoCJanu65. stav 2. tacka 1. Zakonaо triistu kapitata.
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