
"SOJAPROTEIN" A.D. ВЕСЕЈ
SKUPSTINA AKCIONARA
Dana: 16.10.2013.g.

ZAPISNIK

Voden па devetnaestoj, а УЈ vanrednoj Skuрstiпi Akcionarskog drustva za preradu soje
"Зојарготеш Веёеј, оdrZапој 16.10.2013. gоdiпе u u 8rostorijama Drustva - u velikoj sali za
sаstапkе "Sојарrotеiп" A.D. u Веёејџ sa робеткогп u 140 casova.

Ukupan Ьroј akcija Drustva је 14.895.524 а Drustvo poseduje 551.971 sорstvепu akciju,
koje петаји ргамоglasa i пе гаёџпајџ se u kvorum, tako da ukuрап Ьтој akcija sa ргауотп glasa па
vanrednoj Skupstini izпоsi 14.343.553.Sednici prisustvuje 2 zastupnika koji su ostvarivali ргауо
glasa i koji su zastupali 4 akcionara sa ukupno 10.906.658 glasova, а 3 аkсiопаrа sa ukupno 8.725
akcija је urеdпо glasalo u odsustvu, te se akcije гаёџпајџu kvorum, а akcionari smatraju рrisutпimа,
tako da је па sednici Ьйо prisutno ili predstavljeno 7 аkсiопаrа sa ukupno 10.915.383 akcija, sto
сiпi 76,01 % od ukuрпоg Ьroја akcija sa ртауот glasa па оуој sednici Skupstine Drustva. Prisutni su
zastupnici: Nеvепkа Antonic koji zastupa 3 аkсiопаrа (Victoria group AD Beograd, Zoran Mitrovic
i Milija Babovic) sa ukuрпо 9.390.013 glasova, Marijan Triaska koji zastupa jednog akcionara (Кот
Business LTD, Lопdоп) sa 1.516.645 glasova. Akcionari Vitomir Матјс sa 2225 akcija, Dzeletovic
Војап sa 500 i jaksic Оотапsa 6000 akcija su glasali u odsustvu.

Pored punom06nika akcionara Skuрstiпi prisustvuju: Predsednik Nadzomog Odbora,
Branislava РаУlоујс, Izvrsпi direktor za fiпапsiје, Ankica Nikolic, Sef racunovodstva, Drаgапа
Andelkovic, Војап Beli6 Gordana Јапkоv, Bertok ОаЬот. Sednici prisustvuju i Roman Мiпаrik,
zаstuрпik аkсiопаrа Кот теаl ВР doo Backi Petrovac sa sa 1ООakcija koji пеmа dovoljan Ьтој
glasova odreden Statutom Drustva da Ы mogli ostvarivati ртауоglasa па sednici.

Sednicu је otvorila Branislava Pavlovic, koja је izпеlа da је оуо vanredna sednica Skupstine
Drustva, koju је sazvao Nadzomi odbor svojom odlukom od 25.10.2013. godine. Sazivanje оуе
sеdпiсе Skupstine drustva оЬјауlјепоје па Intemet stranici Drustva, па Jntemet stranici Beogradske
Berze i izvrseno је objavljivanje па Intemet stranici Agencije za рrivrеdпе registre.. Saglasno
zakonu о privrednim drustvima, za dan akcionara је utvrden аkсiопаrа 06. oktobar 2013. gоdiпе, sto
znaci da akcionari koji su па taj dan upisani u evidenciju Сепtrаlnоg registra Hartija od vrednosti
ostvaruju ртауо па uces6e u radu. ХIII redovne sednice Skupstine "Sojaprotein"A.D. Весеј, tj. koji
ostvaruju ртауо glasa.

Nеvепkа Antonic је predlozila da se pristupi utvrdivanju kvoruma za rad Skupstine, te је
паkоп utvrdivanja Ьroја prisutnih, оdпоsпо predstavljenih аkсiопаrа konstatovala da је па sednici
predstavljeno 1Оakcionara sa ukupno 10.915.383 akcija, sto Ciпi76,01 % od ukupnog Ьтоја akcija
sa ртауот glasa па оуој sеdпiсi Skupstine Drustva, sto znaci da је па sеdпiсi predstavljeno vise od
polovine od ukupnog Ьтоја akcija sa ртауот glasa, te da Skupstina ima kvorum za rad i
odlucivanje.

Branislava Pavlovic је izпеlа da је аkсiопаr Victoriagroup AD dana 04.10.2013. Drustvu
dostavio Predlog za dopunu dnevnog reda, koji је Nadzomi Odbor Drustva prihvatio i dana
07.10.2013. godine objavio па Iпtеmеt stranici Drustva, , ра се Skupstina saglasno Zakonu i
Osnivackom Aktu raditi u skladu sa dopunjenim dnevnim redom u odnosu па опај koji је predlozio
Nadzomi odbor Drustva za Skupstinu.

DNEVNIRED

1. Izbor Predsednika Skupstine i utvrtlivanje Koтisije za glasanje;



2. Usvajanje Zapisllika sa prethodne sednice Skupstine akcionara"Sojaprotein"A.D. Веёеј;
3. Попозепје odluke о raspolaganju imovinom velike vrednosti:

Odobrenje zak/jucenja Ugovora о dugorocnom kreditu sa UniCredit Ваn! Srbija AD
Beograd;

4. Попозепје odluke о raspolaganju imovinom velike vrednosti:
- Odobrenje zak/jucenja Aneksa br. 4 Ugovora о dugorocnom revolving kreditu br.
Ltrl 05112 sa Societe Generale Вапйот

5. Usvajanje Odluke о izboru ёйта Nadzornog Odbora "Sojaprotein "A.D. Веёеј
6. Usvajanje Odluke о [гтепата i dopunama Statuta "Sojaprotein "A.D. Веёеј
7. Вопозепје odluke о raspolaganju imovinom velike vrednosti:

- Odobrenje zak/jucenja Ugovora о kratkorocnom kreditu sa Societe Generale Вапйот

Tacka 1.

Branislava Pavlovi6 је predlozila da se pristupi izbor Predsednika Skupstine Akcionara.
Predlozila је da se za Predsednika izabere Nevenka Antoni6, рџпогпосшк ve6inskog akcionara
Victoria Group i jos dva povezana akcionara, sa mandatom do izbora novog Predsednika Skupstine.
Posto пјје bilo prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, iznela је prtedlog па glasanje.
Za predlog da se za predsedavaju6eg Skupstine izabere Nevenka Antoni6 glasala је prisutna
punom06nik akcionara sa ukupno 9.396.013 glasova "za", uz 2.225 glasova "protiv" i 1.517.145
uzdrzanih glasova uzdrzanih glasova tj. od prisutnih glasova па sednici 86,08% је Ьјlо "za", protiv
је bilo 0,02%, а uzdrzanih је bilo 13,90%је sa 86,08% glasova predstavljenih па sednici donela
slede6u

ODLUKU

1. Za Predsednika Skupstine »Sojaprotein«A.D. Весеј bira se Nevenka Antoni6, do izbora
novog predsednika Skupstine.

2. Оуа Odluka stupa па snagu odmah.

Predsednik Skupstine је izneo da se Komisiju za glasanje imenuju Војan Beli6, Gordana Jankov i
Bertok Gabor. Kako saglasno Zakonu о privrednim drustvima Predsednik Skupstine imenuje
сlапоуе Komisije za glasanje, to је Skupstina donela slede6u

ODLUKU

1. U komisiju za glasanje Skupstine »Sojaprotein«A.D. Весеј imenuju se Војan Beli6,
Gordana Јаnkоу i Gabor Bertok.

2. Оуа Odluka stupa па snagu odmah.

Tacka 2.

Ргеdsеdпik Skupstine је пауео da је zapisnik sa prethodne, redovne Skupstine odrzane
28.06.2013. godine blagovremeno dostavljen zastupnicima akcionara, te је pozvao prisutne da
iznesu eventualne primedbe па sadrzinu zapisnika. Kako nije Ыlо prijavljenih za diskusiju, predlog
za usvajanje Zapisnika sa ргеthоdпе sednice Skupstine је izпеt па glasanje.



Za predlog da se оуај zapisnik potvrdi glasali su рџпотпосшсз akcionara sa ukupno
9.396.013 glasova "za", uz 2.225 glasova "protiv" i 1.517.l45 uzdrzanih glasova uzdrzanih glasova
tj. od prisutnih glasova па sednici 86,08% је Ьйо "za", protiv је Ьйо 0,02%, а uzdrzanih је Ьйо
13,90%је sa 86,08% glasova predstavljenih па sednici donela sledecu

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vашеdпе Skupstine Akcionarskog drustva "Sojaprotein" Веёеј
odrzane 28.06.2013. godine.

Tacka 3.

Predsednik Skupstine је dala геё Predsedniku Nadzomog Odbora, koja је dala usrneno
оћгазюйепје predloga Odluke о raspolaganju irnovinorn velike vrednosti - Odobrenje zakljucenja
Ugovora о dugorocnorn kreditu sa UniCredit Bank Srhija АО Beograd. Nadzomi Odbor Orustvaje
ргерогџёю Skupstini akcionara odobrenje оуе Odluke о raspolaganju irnovinorn velike vrednosti,
kao i potpisivanje Ugovora о dugorocnorn kreditu sa UniCredit Ваnk Srhija АО Beograd.
Uzirnajuci и obzir роуоlјпе uslove pod kojirna se kredit odobrava, kao i duzi rok otplate kredita.
Sredstvirna dohijenirn od Unicredit Ваnkе Ы se ornoguCi1orestrukturiranje dela trenutnog kreditnog
portfolija "Sojaprotein" А.О. U toku perioda poceka otplate kredita (grejs period) ornogucava se
generisanje obrtnih sredstava и svrhu finansiranja otkupa uljarica tokorn zetve 2013, а и cilju
obezbedenja sirovine za godinu dana prerade.

Imaju6i u vidu da је u pitanju odluka о odobravanju posla koji predstavlja raspolaganje iшоviпош
velike vrednosti, akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrze od glasanja za ovu odluku Skupstine su nesaglasni
akcionari, koji iшаји ргауо па otkup akcija ро najve60j vrednosti па dan donosenja odluke о sazivanju
sednice Skupstine (788,01 rsd, knjigovdtsvena vrednost), pri сеши se u obzir иziшајu knjigovodstvena,
trzisna ili procenjena vrednost akcija navedene и рisапiш шаtеriјаlаiша za vanrednu Skupstinu, koji su
objavljeni па intemet stranici Drustva. Ргауо па otkup akcija iша i akcionar koji nije prisustvovao sednici
Skupstine, pod иslоviша iz Zakona о ргivгеdпiш drustviша, о сеши је Drustvo риtеш svoje intemet stranice
obavestilo svoje akcionare. Ргауа nesaglasnih akcionara se ostavruju ргеша Ьгоји akcija koje је nesaglasni
akcionar posedovao па dan akcionara, tj па dan 06.10.2013. godine.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaska postavio је pitanje - Koliki deo kredita и iznosu od 60
rnil. EUR се Sojaprotein koristiti za refinansiranja trenutnih sopstvenih kredita?

Branislava Pavlovic је iznela da је za refinansiranje narnenjen deo od 14.284.000 еuга i to za
refinanisranje investicionog kгеditа koji је takode odobren od Unicredit Ваnkе radi delirnicnog
finansiranja izgradnje fаЬгikеsojinih proteinskih koncentrata.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaska postavio је pitanje koje sve sopstvene kredite i и kojoj
visini Sojaprotein рlаПЈгаda odplati novirn kreditorn?

Branislava Pavlovic је iznela da se геfiпапsiга sarno pornenuti investicioni kredit od
UniCredit Ваnkе koji је odobren za finansiranje izgradnje fabrike spc, а da refinansiranja drugih
kredita iz ovih sredstava песе hiti.

Zastupnik akcionara, МаГЈјап Triaska postavio је pitanje U koje svrhe се Sojaprotein
koristiti preostali iznos kredita?

Branislava Pavlovic је iznela da се se najveci deo preostalih kreditnih sredstava (nakon
геfiпапsiгапјаpornenutog kredita) iskoristiti za finansiranje otkupa sirovine - zma soje roda 2013.
godine od dobavljaca Victori Logistic, kao i za finansiranje daljih ulaganja и fabriku spc nabavkorn
odredenih delova оргеrnе i izvodenje neophodnih prepravki, radi dohijanja proizvoda karakteristika
prilagodenih zahtevirna tгZiStа.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaska zatrazio је objasnjenje clana 3.1, stav 2 Nacrta
Ugovora о dugorocnom kreditu sa UniCredit Ваnkоrn.



Branis1ava РаУ10ујсје izne1a da se с1апоm 3, u ce1ini predvida паmепа копёсепја sredstava,
te se daju maksima1ne vrednosti do kojih se koriste kreditna sredstva, аlЈ da iz toga пе proizi1azi da
se ovim sredstvima od strane Sojaproteina ргасајџ obaveze drugih ргесџзеса.

Zastupnik akcionara, Marijan Тпаёка postavio је pitanje da Н се Sojaprotein се па svoj
гаёџп pozajmiti i obavezati se da vrati banci sredstva, od kojih се deo pros1editi drugim c1anicama
УО?

Branislava Рамомс је iznela da је iz odgovora па prethodna pitanja jasno da се Sojaprotein
kreditnim sredstvima refinansirati investicioni kredit od UniCredit Banke, zatim da се drugi deo
sredstava koristiti za fiпапsiгапје nabavke sirovine roda 2013 gоdiпе, а тгес! deo sredstava za da1ja
ulаgапја и fabriku spc. То znaCi da sredstva песе hiti pros1edena drugim c1anicama Victoria Grupe
nego SG kreditnim sredstvima р1асаји obaveze Drustva.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaska zatrazio је objasnjenje obraz10zenja nadzomog odbora
u tekstu Pred10ga odluke о rasp01aganju imоv.vеl.vгеdпоsti - Кredit od UniCredit Banke , u kome
nadzomi odbor preporucuje, da se u grace periodu gепегisu obгtna sredstva u svrhu finansiranja
otkupa uUarica tokom zetve 2013.1 dali se radi о drugim sredstvima koja su navedena u tacki 3.1
stav 3 Nacгta Ugovora о dugorocnom kreditu sa UniCredit Bankom?

Branis1ava Pav10vic је odgovorila da to nije slucaj, te da se pod gепеrisапјеm sredstava
potrebnih za otkup tokom grace perioda mis1i па ok01nost da se tokom 12 meseci, k01iko traje grace
period пе placaju rate g1avnice, sto oslobada оЬгtпа sredstva prikupljena iz redovnog poslovanja za
otkup sirovine јет Ы u suprotnom drustvo рlаса10 rate investicionog kredita koji se refillansira
delom kreditnih sredstava iz ovog kredita cije se odobravanje pred1aze.

Zastupnik akciollara, Marijan Triaska postavio је pitanje da 1Јсе u grace periodu, kao sto
pred10ze Nadzomi odbor sredstva koristiti Sojaprotein i1i i druge сlаПЈсе УО?

Branis1ava Pavlovic је odgovorila da се sredstva iz kredita koristiti Sojaprotein za opisane
паmепе.

Kako ПЈје vise Ы10 рriјаv1јепЉ za diskusiju, Pтedsednik Skupstine је predlog za usvajanje
Odluke о raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenje zak1jucenjaUgovora о dugorocnom kгeditu
sa UniCredit Bank Srblja AD Beograd је iznet па glasanje.

Za predlog da se usvoji predlog Od1uke о raspolaganju јтоујпоm velike vrednosti -
ОdоЬгепјu zak1jucenja Ugovora о dugorocnom kreditu sa UпiСгеdit Bank Srhija AD Beograd
g1asali su рипоmОСПЈСЈakcionara sa 9.390.013 glasova "za", uz 8.725 glasova "protiv" i 1.516.645
uzdrzallih glasova (tj. od prisutllih glasova па sednici 86,02% је hilo "za", protiv је bilo 0,08%, а
13,90% uzdrzanih g1asova).te је Skupstina "Sojaprotein" A.D. Весеј sa 86,02 % glasova
predstav1jenih па sednici donela sledecu

ODLUKU
о raspolaganju imovinomvelike vrednosti

1 ODOBRA VA SE kreditno zaduzenje zakljucenjem Ugovora о dugorocnom kreditu sa UniCredit
Bank a.d. Beograd pod slede6im uslovima:

а) Iznos kredita: EUR 60.000.000

Ь) Kamatna stopa: tromesecni EигiЬoг + 4% па godisnjem ПЈуои



с) Rok угасапја:
ugovora sa

72 meseca (6 godina) od dana zakljucenja
ukljucenim grace periodom od 12 meseci

d) Korisnik Кredita: "Sojaprotein" A.D. Веёеј

е) Period raspolozivosti kredita: najkasnije do 13.09.2014.

f) Jnstrumenti obezbedenja:

i) Hipoteka 1 reda па svim nepokretnostima u vlasnistvu "Sojaprotein" A.D. u Весејџ,
Ваёкој Palanci i па poslovnom prostoru u Master Centru u Novom Sadu;

(ii) zaloga па 2.250.565 akcija izdavaoca Veterinarski Zavod "Subotica" A.D. u
vlasnistvu Victoria Group AD,

(iii) 1Оmenica: "Sojaprotein" A.D. i ро 1Оmenica јеmаса: Victoria Group AD Beograd,
Fertil DOO Ваёка Раlаnkа, Victoriaoil AD Sid, Victoria Logistic DOO Novi Sad;

(iv) Zaloga па pokretnim stvarima u vlasnistvu Sojaprotein ad Веёеј, а ргеmа
specifikaciji Ьг. 15-1812 od 17.09.2013. i specifikaciji br. 15-1813 od 17.09.2013. i u
skladu sa Ugovorom о zalozi па pokretnim stvarima

g) Nacin otplate kredita:

Otplata kredita poCinje nakon isteka grejs perioda od 12 meseci od datuma prvog povlacenja
sredstava kredita i to па slede6i naCin:

• u sest jednakih mesecnih rata od ро EUR 1.500.000,00,
• ostatak kredita (podeljen па Ьгој preostalih rata) otpla6iva6e se u jednakim mesecnim

ratama pocev od sedme rate, а poslednja rata dospeva 13. septembra 2019. godine

11 OVLASCUJE SE generalni direktor "Sojaprotein" ad Весеј James Р. King da zakljuCi Ugovor
iz tacke 1 ove Odluke i potpise svu prate6u dokumentaciju, neophodnu za realizaciju navedenog
kredita, ukljucuju6i i sve instrumente obezbedenja.

ЈП Odluka stupa па snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika nadzornog odbora Drustva
da su svi nesaglasni akcionari u celosti ispla6eni za vrednost svojih akcija u skladu sa С1.475. i 476.
Zakona о privrednim drustvima ("Sl. G1asnik RS" 36/2011 i 99111).

Tacka4.



Ргеdsеdпik Skuрstiпе је dala геё Ргеdsеdпiku Nadzomog Odbora, koja је dala usmeno
оћгазюйеоје predloga Odluke о гаsроlаgапјu imоviпоm velike vrednosti - Odobrenje zakljucenja
Апеksа Ьг. 4 Ugovora о dugorocnom revolving kreditu Ьг. Ltrl 05/12 sa Societe Generale Ваnkот.
Nadzomi Odbor Drustva је ргерогџёю Skupstini akcionara odobrenje оуе Odluke о raspolaganju
imovinom velike vrednosti, kao i potpisivanje Aneksa Ьг. 4 Ugovora о dugorocnom revolving
kreditu Ьг. LTRL 05112 od 06.09.2012. godine, џзлпајџсг u obzir povoljne uslove pod kojim se
тепја osnovni ugovor о kreditu. Sredstvima dobijenim od strane Societe Generale banke Ы se
огпояџсйо restrukturiranje dela trenutnog kreditnog portfolija "Sojaprotein" ad Веёеј.

Јгпајџст u vidu da је u pitanju odluka о odobravanju posla koji predstavlja raspolaganje
ппомпогп velike vrednosti, akcionari koji glasaju protiv јlј se uzdrze od glasanja za ovu odluku
Skupstine su nesaglasni akcionari, koji Јтаји pravo па otkup akcija ро пајуесој vrednosti па dan
donosenja odluke о sazivanju sednice Skupstine (788,01 rsd, knjigovdtsvena vrednost), pri сети se
u obzir uzimaju knjigovodstvena, trzisna јlј procenjena vrednost akcija navedene u pisanim
materijalaima za vanrednu Skupstinu, koji su objavljeni па intemet stranici Drustva. Ргауо па
otkup akcija ima i akcionar koji ПЈјеprisustvovao sednici Skupstine, pod uslovima iz Zakona о
privrednim drustvima, о сети је Drustvo putem svoje intemet stranice obavestil0 svoje akcionare.
Ргауа nesaglasnih akcionara se ostavruju ргета Ьгојиakcija koje је nesaglasni akcionar posedovao
па dan akcionara, tj па dan 06.10.2013. godine.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaska postavio је pitanje - pod kojim uslovima (visina
kredita, rok odplate, kamata) i kome је bilo odobren krdit LTRL 05112?

Branislava Pavlovic је iznela da је dugorocni kredit odobren osnovnim ugovorom LTRL
05/12 odobren istim stranama ugovomicama koje zakljucuju i оуај апех za koji se od Skupstine
trazi odobrenje, dakle sa Victoria Logistic doo, Victoriaoil AD i Sojaprotein A.D. Ukupsan
plasamn ро osnovnom kreditu је iznosio 47.000.000 eur, od cega је deo koji se odnosi па
Sojaprotein iznosio 7.000.000 еш, dok је sada taj deo тапјј i iznosi 5.000.000 еш.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaska postavio је pitanje - koliki је deo preostalog kredita
LTRL 05112 па danasnji dan i па koji dan се blti isplacen celokupan iznos kredita LTRL 05/12?

Branislava Pavlovic је iznela da је preostali deo kredita 4.720.000 еиг, а da се sredstva blti
isplacena odmah ро odobravanju kredita јег se radi о refinansiranju dugorocnog revolving kredita
koji је odobren osnovnim ugovorom.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaska postavio је pitanje da lј се se u knjigovodstvu
Sojaproteina voditi dug od 5.000.000 еига,u u knjigovodstvu Victoria Logistic 24.000.000 еша а u
u knjigovodstvu Victoria Ојl dug od 11.000.000 еига. (dakle пјје u pitanju to da се se Sojaprotein
zaduziti za 40.000.000 еша i da се deo pozajmljenih sredstava proslediti dalje?)

Branislava Pavlovic је iznela da Sojaprotein пе pozajmljuje celokupni iznos kredita, уес
samo deo od 5.000.000 еиг, te da се se knjiziti samo pozajmljena sredstva. ТгеЬаimati u vidu da su
sve ugovome strane solidami saduznici.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaska zatrazio је objasnjenje tacke 4, stav 2, сlапа 2, Aneksa
br. 4 Ugovora о dugorocnom revolving kreditu br.Ltrl 05/12 sa Societe Generale Ваnkот. Pod
kojim uslovima i u kojoj visini moze sredstva iz kredita da koristi Victoria Group?

Branislava Pavlovic је odgovorila da је оуот odredbom ostavljena ugovoma mogucnost da
Victoria Group takode moze koristiti sredstva odobrena оујт kreditom, pod uslovom da se о tome
zakljuci poseban aneks sa Ваnkот i utvrde uslovi koriscenja јег onda taj deo пе Ы koristile clanice.
Potrebno је jasnoce radi naglasiti da оуа odredba ostavlja pomenutu mogucnost јег Victoria Group
пiје korisnik kredita пј ро osnovnom ugovoru, ПЈ ро оуот aneksu, i u tom slucaju Ы se Victoria
Group morala samostalno obavezati па vracanje ovog kredita, odnosno Sojaprotein, kao пi druge
clanice, песе doCiu situaciju da VG koristi sredstva, а da ih vracaju Ыапјсе.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaska postavio је pitanje da lј је ovu mogucnost Victoria
Group imala i u orginalnom ugovoru о kreditu od Societe. Ako је јтаlа тоlЈто za informaciju u
kojoj visini i pod kojim uslovima је ovu mogucnost iskoriscavala?

Branislava Рауl0УЈСје iznela da ovakva mogucnost nije koriscena od strane Victoria Group
ПЈ ро osnovnom ugovoru о dugorocnom revolving kreditu.



Ровто vise шје ЬЈlо prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, Predsednik Skupstine је
iznela predlog Odluke о raspolaganju ппомпош velike vrednosti - Odobrenje zakljucenja Aneksa
br. 4 Ugovora о dugorocnom revolving kreditu br. Ltrl 05112 sa Societe Generale Bankom па
glasanje. Za usvajanje ovog predloga Odluke о raspolaganju ппомпогп velike vrednosti
Odobrenje zakljucenja Aneksa br. 4 Ugovora о dugorocnom revolving kreditu br. Ltrl 05112 sa
Societe Generale Bankom glasali su рџпогпосшсј akcionara sa ukupno 9.390.013 glasova "za", uz
8.725 glasova "protiv" i 1.516.645 uzdrzanih glasova (tj. od prisutnih glasova па sednici 86,02%је bllo "za",
protiv је bllo 0,08%, а 13,90% uzdrzanih glasova) te је sa 86,02% glasova predstavljenih па sednici
donela Skupstina slede6u

ODLUКU
о raspolaganju Јшомпош velike vrednosti

1 ODOBRA VА SE zakljucenje Aneksa br. 4 Ugovora о dugorocnom revolving kreditu br. LTRL
05112 od 06.09.2012. godine sa Societe Generale Bank a.d. Beograd pod slede6im uslovima:

h) Ukupan iznos kredita: EUR 40.000.000,00

i) Kamatna stopa: tromesecnog Euribora иуе6апа za fiksni deo od
4,25%, obracunata па godisnjem nivou

ј) Rok vracanja: najkasnije do 06.09.2015. godine

k) Korisnik Кredita (solidarni duznici): VICTORIA LOGISТIC DOO NOVI SAD koristi6e
lZnOS do EUR 24.000.000,00

VICTORIAOIL AD SID koristice iznos do EUR
11.000.000,00

SOJAPROTEIN AD ВЕСЕЈ koristice iznos do EUR
5.000.000,00

е) Period povlacenja kredita: Sredstva kredita korisnici mogu koristiti/povlaciti u
periodu od 01.06. do 31.10. svake kalendarske godine
izuzev poslednje godine koriscenja kredita tj. 2015.
godine kada se sredstva kredita mogu koristiti/povlaciti
u periodu od 01.06.2015. godine do 20.08.2015.
godine.

f) Instrumenti obezbedenja:



1) izvrsna vansudska hipoteka па nepokretnostima u vlasnistvu GRUPA DRUST АVА
MLINSКA INDUSTRIJA LALA STANKOVIC џкџэтуо SA оокхмсвном
ODGOVORNOSU всохпс, Duыanskii put ЬЬ,maticni Ьгој07256337 i to:

- Zemljiste па katastarskoj parceli 5070/1 ukupne ромзше 3 ha 33 а 39 m2

- Obekat ostalih industrijskih delatnosti - PODSTANICA ZA VODU, Ьгој zgrade 1,
prizemne

spratnosti, potes za Duые,' па katastarskoj parceli 507011,

- Trafo stanica, Ьгој zgrade 2, prizemne spratnosti, potes Put za Duые,' па katastarskoj
parceli 507011,

- Obekat ostalih industrijskih delatnosti-RADIONICA, Ьгој zgrade 3, prizemne spratnosti,
potes za Duые,' па katastarskoj parceli 507011,

- Оагайа - GARAZA ZA POLJOPRIVREDNE MASINE, Ьroј zgrade 4, рпzеmпе
spratnosti, potes Put za Duые,' па katastarskoj parceli 507011,

sve upisano u list nepokretnosti 4015 КО Bogatic

2) zalozno ргауо па pokretnim stvarima u vlasnistvu GRUPА окџзтАVА MLINSКA

INDUSTRIJA LALA STANKOVIC DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSU
BOGATIC, Duыanskii put ЬЬ,maticni Ьтој 07256337 ыzee opisanim u Specifikaciji оргеmе
od dana 26.06.2013.godine;

3) - zalozno ргауо па sadasnjim ibuduCimpotrazivanjima "VictoriaoiI" ad Sid ргеmа kupcima

- zalozno ргауо па sadasnjim buduCim potrazivanjima "Sojaprotein" ad Весеј ртеmа
kupcima

4) jemstvo od strane Victoria Group ad.Beograd i uzajamno jemstvo svih korisnika kredita

11 OVLASCUJE SE generalni direktor "Sojaprotein" ad Весеј James Р. King da zakljuci Ugovor
iz tacke 1 оуе Odluke i potpise svu pratecu dokumentaciju, neophodnu za realizaciju navedenog
kredita, ukljucujuci i sve instrumente obezbedenja.

111Odluka stupa па snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika nadzornog odbora Drustva
da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaceni za vrednost svojih akcija u skladu sa cl. 475. i 476.
Zakona о privrednim drustvima ("Sl. Glasnik RS" 36/2011 i 99111).



Tacka 5.

Predsednik Skupstine је upoznala prisutne sa predlogom Odluke о izboru сlапа nadzomog
odbora drustva i dala геё Branislavi Pavlovic koja је iznela da је очај predlog posledica okolnosti
da је zbog роспойепја ostavke Marku Нцпсџ prestao mandat сlапа Nadzomog Odbora, te da је
Nadzomi odbor, и skladu sa ovlascenjima datim Zakonom i Statutom kooptirao Zorana Мпгомса и
Clanstvo. Obaveza је Nadzomog Odbora da па prvoj narednoj sednici Skupstine nakon kooptiranja
predlozi омогп organu da izabere novog clana Nadzomog Odbora, sto se оупп putem i ёпџ.

Розю шје bilo prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, Predsednik Skupstine је
iznela predlog Odluke о izboru clana Nadzomog Odbora "Sojaprotein"A.D. па glasanje. Za
usvajanje ovog predloga za izbor Zorana Mitrovica za Ыапа Nadzomog Odbora "Sojaprotein"A.D
glasali su рипоmо6пјсј akcionara sa ukupno 9.390.013 glasova "za" , uz 2.225 glasova "protiv" i
1.523.145 uzdrzanih glasova (tj. od prisutnih glasova па sednici 86,02% је bllo "za", protiv је bllo
0,02%, а 13,86% uzdrzanih glasova) te је sa 86,02% glasova predstavljenih па sednici Skupstina
donela sledecu

PREDLOG ODLUКE
О IZBORU CLANA NADZORNOG ODBORA "SOJAPROTEIN" A.D.

1. Utvrd:uje se da је Marku Нјпјси podnosenjem ostavke, zakljucno sa 10.07.2013. godine prestao
mandat clana Nadzomog Odbora Drustva.

2. U Nadzomi odbor "Sojaprotein" A.D. Весеј blra se С1апNadzomog odbora:

Zoran Mitrovic clan

3. Mandat Ыапа Nadzomog odbora traje 4 godine.

4. Оуа Odluka stupa па snagu danom donosenja.

Tacka 6.

Predsednik Skupstine је pozvala Petra Dolinku da iznese obrazlozenja Predloga odluke о
izmenama i dopunama Statuta Drustva.

Petar Dolinka је izneo da је predlog uprave је da se Statut dopuni odredbom kojom se
regulise generalna рuпоmос za zastupanje akcionara, tj рuпоmос koja пјје data samo za jednu
sednicu skupstine. Tekst оуе dopune је и potpunoj saglasnosti sa odredbom iz Zakona о privrednim
drustvima kojom se regulise isto оуо pitanje

Posto пјје Ыl0 prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, Predsednik Skupstine је
iznela predlog Statuta о izenama 1 dopunama Statuta "Sojaprotein"A.D па glasanje. Za usvajanje
ovog predloga za Statuta о izenama 1 dopunama Statuta glasali su punom06nici akcionara sa
ukupno 10.912.658 glasova "za", uz 2.225 glasova "protiv" i 500 uzdrzanih glasova (tj. od prisutnih
glasova па sednici 99,97% је Ыl0 "za", protiv је Ыlо 0,02%, а 0,0001 % uzdrzanih glasova) te је sa
99,97% glasova predstavljenih па sednici Skupstina usvojila



STATUT О IZMENAМA 1 DOPUNAMA STATUTA

«SOJAPROTEIN»AКCIONARSKOG DRUSTV А ZA PRERADU SOJE ВЕСЕЈ

Clan 1.
U Statutu «Sојаргоtеiп»А.О. Веёеј Ьг.. 16 - ]4] 24/3 od 29.06.20012. gоdiпе, оуегеп u Оsпоvпоm

SuduNovi sad Sudska Јеdiпiса Веёеј, ОУ. I Вг. 27939/2012, od 29.06.2012. godine, u odeljku ORGANl,
ZASTUPANJE 1ODLUCIVANJE U DRUSTVU, u сlапu 33. Бгisе se stav 9, а Nаkоп stava 8. Dodaju se
поуј stavovi 9. I 10.koji glase:

"Лkо је u рџпошосјџza glasanje navedeno da se daje za јеdnи sednicu skupstine, опо vazi i za ponovljenu
sednicu.

Лkо u рџпогпосјџza glasanje niје navedeno da se daje za jednu sednicu skupstine, опо vazi i za sve naredne
sednice skupstine do opoziva, odnosno do isteka perioda па koji је dato. "

U Clanu 33. ргетћооп: stav 10. Postaje stav 11., prethodni stav 11. Postaje stav 12., ргеtЈlОdпistav ]2.
Postaje stav 13., а prethodni stav 13. Postaje stav 14.

Clan 2.
Sve ostale odredbe Statutu «Sojaprotein»A.D. Весеј br. 16 - 14124/3 od 29.06.20012. godine,

overen u Osnovnom SuduNovi sad Sudska Jedinica Весеј, ОУ. 1 Бг. 27939/2012, od 29.06.2012. godine
koje nisu promenje оујт Statиtom о izmenama i dopunama Statuta «Sojaprotein»A.D. Весеј, ostaju па
snaz1.

Clan 3.
Оуај Stаtutош о izmenama ј dОРLlI1ашаStatuta «Sojaprotein»A.D. Весеј , а ргеша tгесiш lјсјmа

danom t'egistracije u Registru privrednil1subjekata.

Tacka 7.

Predsednik Skupstine је dala rec Predsedniku Nadzomog Odbora, koja је dala usmeno
obrazlozenje predloga Odluke о raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenju zakljucenja
zakljucenja Ugovora о kratkorocl1om kreditu sa Societe Generale Вапkоm. Nadzomi Odbor
Drustva је preporuCio Skupstini akcionara odobrenje оуе Odluke о raspolaganju imovinom velike
vrednosti, kao i potpisivanje Ugovora о kratkorocnom kreditu и vrednosti od 10.000.000 еиг.
Sredstva dobijena ро оуоm kratkorocnom kreditu Ьј6е iskoris6ena za refil1al1siranje obaveza ро
kratkorocnom revolving kreditu br. STRL 275/12 od 06.09.2012. godine, d cega па Sojaprotein
otpada iZ110Sod 3.000.000 еиг. Uzimaju6i и obzir povoljne uslove pod kojim se predlaze
zakljucenje ugovora о kratkorocl1om kreditu, sredstvima dobijenim od strane Societe Generale
Ьапkе Ьј se omogu6il0 restrukturiranje dela trenutl10g kreditnog portfolija "Sojaprotein" ad ВеСеј.

Imaju6i u vidu da је и pital1ju odluka о odobravanju posla koji predstavlja raspolaganje
imovinom velike vrednosti, akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrze od glasanja za ovu odluku
Skupstine su l1esaglasl1i akcionari, koji imaju pravo па otkup akcija ро пајvе60ј vгеdпоsti па dan
donosel1ja odluke о sazivanju sednice Skupstine (788,01 rsd, knjigovdtsvena vrednost), pri сети se
и obzir uzimaju knjigovodstvena, trzisl1a ili procenjena vrednost akcija navedene и pisanim
materijalaima za vапrеdпи Skupstinu, koji su оЬјаvlјепi па intemet stranici Drustva. Pravo па
otkup akcija ima i akcionar koji пјје prisustvovao sednici Skupstine, pod uslovima iz Zakona о
privrednim drustvima, о сети је Drustvo putem svoje intemet stranice obavestilo svoje akcionare.
Prava nesaglasnih akciol1ara se ostavruju prema broju akcija koje је nesaglasni аkсiопаг posedovao
па dal1 akcionara, tj па dап 06.10.2013. godine.



Zastupnik akcionara, Мапјап Тпайса postavio је pitanje pod kojim uslovima (visina
kredita, rok odplate, kamata) i kome је Ьilo odobren krdit STRL 2751127

Branislava РаэЛомс је iznela da је кгагкогоёш revolving kredit STRL 275112 Ьio odobren
Victoria Logistic, Victoria Oil, Sojaprotein (duznik 3) Visina odobrenog kredita iznosi 10.000.000
Eur i to Victoria Logistic 3.000.000 Eur, Victoria Oil 4.000.000 Eur i Sojaproteil1 3.000.000 Еиг.
Кreditje odobren па godinu dana od datuma potpisivanja Ugovora 12.10.2012 god

Zastupnik akcionara, Marijan Тпайса postavio је pitanje - koliki је deo preostalog kredita
STRL 275112 па сапавпј! dan i па koji dan се Ьiti isplacen celokupan iznos kredita STRL 275/127

Branislava Pavlovic је iznela da visina preostalog dela kredita па danasnji dan iznosi
3.000.000 Eur а ромаёепје sredstava ро поуој linije se оёекџје ро zakljucenju ugovora, а nakon
odobrenja оуе Skupstine

Zastupnik akcionara, Marijan Triaska postavio је pitanje da lј се se u knjigovodstvu
Sojaproteina voditi dug od 3.000.000 eura, u u knjigovodstvu Victoria Logistic 3.000.000 еurа а u u
knjigovodstvu Victoria Ојl dug od 4.000.000 еига. (dakle nije u pitanju to da се se Sojaprotein
zaduziti za 10.000.000 еига i da се deo pozajmljenih sredstava proslediti dalje7)

Branislava Pavlovic је iznela da Sojaprotein пе pozajmljuje celokupni iznos kredita, уес
samo deo od 3.000.000 eur, te da се se knjiziti samo pozajmljena sredstva. ТгеЬа imati u vidu da su
sve ugovome strane solidami saduznici.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaska postavio је pitanje - kojom гоЬоm u visini od
6.669.000 eura garantuje Sojaprotein za оуај kredit i dali се morati ovu гоЬи uvek imati па lageru
dok se neodplati celokupan iznos kredita u visini od 10.000.000 еига?

Branislava Pavlovic је iznela da su u pitanju zalihe razlicitih гоЬа, odnosno sirovine, te da se
zaloga u ovakvim slucajevima ustanovljava па postojecoj kao i па roЬi koja се tek Ьiti proizvedena,
иргауо zato da Ьј se omoguCila prodaja гоЬе. Takode, treba imati u vidu da се u buducnosti
pristizati i sirovina buduceg roda, kao i da се od пје biti preradivani proizvodi, tako da песе doci do
"zaroыavanja" dela гоЬе.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaska postavio је pitanje da lј garancija u vidu robe znaci
da се Sojaprotein morati па zalihama da јmа уесј оЬјm robe nego bi ga mогаlа imati da пе garantuje
svojom robom i drugim korisnicima kredita7

Branislava РаУl0ујс је odgovorila da to пјје slucaj, иргауо iz razloga koji su objasnjeni u
odgovoru па rethodno pitanje.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaska postavio је pitanje da lј se u periodu 2014-2018
planira поуо zaduzenje Sojaproteina za паmепи odplate kredita о kojima danas glasa skupstina
akcionara, јlј Sojaprotein рlапјга da odplacuje оуе kredite do 2018 godine iz sopstvenih sredstava7

Branislava РаУl0ујс је iznela da пјје рlапјгапо поуо zaduzivanje Drustva radi vracanja
kredita о сјјеm se odobravanju danas odlucivalo па skupstini, ukoliko пе nastupe nepredvidene
okolnosti, уес da Ьј eventualno поуо kreditiranje Ьil0 posledica realizacije investicionih рlапоуа
koji obuhvataju izgradnju pogona za proizvodnju funkcionalnih proteinskih koncentrata.

Zastupnik akcionara, Marijan Triaska postavio је pitanje da lј оуо zaduzivanje јmа uticaj па
jemstva i garancije koje је Sojaprotein dao za druge сlапјсе Victoriagroup i da li се doCi do
njihovog роуеСапја.

Branislava РаУlоујс је iznela da се u delu kojim se Sojaprotein zaduzio doci do smanjenja
datih jemstava i graancija ргеmа drugim povezanim drustvima, sto се se u buducnosti videti u
finansijskim izvestajima kroz njihovo иmапјепје u vanЬilansnoj aktivi.

Posto vise пјје Ьјlо prijavljenih za diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, Predsednik Skupstine је
iznela predlog Odluke о raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenju zakljucenja zakljucenja
Ugovora о kratkorocl1omkreditu sa Societe Generale Ваnkот па glasanje. Za usvajanje ovog predloga
Odluke о raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenju zakljucenja zakljucenja Ugovora о
kratkorocnom kreditu sa Societe Generale Ваnkот glasali su рипоmоспјсј akcionara sa ukupno
9.390.013 glasova "za", uz 8.725 glasova "protiv" i 1.516.645 uzdrzanih glasova (tj. od prisutnih glasova па
sednici 86,02% је bilo "za", protiv је bllo 0,08%, а 13,90% uzdrzanih glasova) te је sa 86,02% glasova
predstavljenih па sednici donela Skupstina sledecu



ODLUKU
о raspolaganju imovinom velike vrednosti

1 ODOBRA V А SE kreditno zaduzenje zakljucenjern Ugovora о kratkorocnorn kreditu sa Societe
Generale Bank a.d. Beograd pod slede6im uslovirna:

а) Ukupan iznos kredita: EUR 10.000.000

Ь) Kamatna stopa: јеёпогпеэеёш Euribor + 3,9% па godisnjern nivou

с) Rok vracanja: najkasnije do 02.10.2014.

d) Korisnik Кredita: VICTORIA LOGISTIC ООО NOVI SAD, koristi6e iZl10Sod EUR
3.000.0000

VICTORIAOIL АО SID, koristi6e iZl10Sod EUR 4.000.0000

SOJAPROTEIN АО ВЕСЕЈ, koristi6e iznos od EUR 3.000.0000

е) Instrumenti obezbedenja:

(i) zalozno pravo па pokretnirn stvarirna - засаёпјој i Ьџсџсој rohi korisnika kredita и
ukupnoj vrednosti od Еџг 12.000.000, od toga па robl Sojaprotein AD и меспоэп
Eur 6.669.000,

(iii) jernstvo od strane Victoria Group AD beograd i uzajamno jernstvo svih korisnika
kredita;

f) Namena kredita:
STRL 275112;

refinansiranje obaveza iz Ugovora о кгаткогоёпотп revolving kreditu

g) Nacin otplate kredita: 6 rneseci grejs period + 6 mesecnih rata



11 OVLASCUJE SE gепегаlпi direktor "Sојарrotеiп" ad Веёеј James Р. Кiпg da zaklju6i Ugovor
iz ta6ke I оуе Odluke i potpise svu ргатесџdоkumепtасiјu, пеорhоdпu za realizaciju паvеdепоg
kredita, uklju6ujuci i sve iпstrumепtе оЬеzЬеdепја.

111Odluka stupa па sпаgu dаvапјеm рisапе izjave od stгапе Ргеdsеdпikапаdzоmоg odbora Drustva
da su svi пеsаglаsпi аkсiопаri u celosti isрlа6епi za vгеdпоstsvojih akcija u skladu sa 61.475. i 476.
Zаkопа о ргivгеdпimdrustvima ("SI. Glаsпik RS" 36/2011 i 99111).

Kako је dпеvпi red isсгрlјеп, sеdпiсаје zаvгsепаu 16,00 h.
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