
"SOJAPROTEIN"A.D. ВЕСЕЈ
SKUPSTINA AKCIONARA
Dana: 07.09.2018.g.

ZAPISNIK

Уоёеп па dvadesetpetoj, а VП vanrednoj Skupstini Akcionarskog drustva za preradu soje
"Sojaprotein" Веёеј, odrzanoj 07.09.2018. godine II u prostorijama Drustva _ Ll velikoj sali za
sastanke "Sojaprotein" A.D. LlВеёејц sa роёеткогп u 0900 ёаэома..

Џкцрап Ьroј akcija Drustvaje 14.895.524 а Drнstvo poseduje 1.102.391 sopstvenu
аксјјџ, koje пеmаји ргауо glasa i пе гаёџпајџ se u kvorum, tako da ukupan Ьгој akcija sa ргауогп
glasa па vanrednoj Skupstini iznosi 13.793.133.

Skupstini prisLlstvuje jedan punomo6nik akcionara , koji zastupa, odnosno predstavljaju
џкџрпо 3 akcionara sa ukupno 9.375.013 akcija i isto toliko glasova. Prisutna zastupnica, Gordana
Borovi6 па osnovu рџпогпосј zastupa akcionare Victoria Оroир AD sa 7,587.503 akcija, Miliju
Babovi6a sa 897.835 glasova i Zorana Mitrovi6a sa 889.675 glasova.

Drustvu nisu dostavUene druge pLlnomoci, а nisu dostavljeni formulari za glasanje Ll
odsustvu.

Pored punom06nika akcionara Skupstini prisustvuju: Predsednik Nadzomog Odbora,
Branislava Pavlovic, Sekretar Drustva, Petar Dolinka i clanovi komisije za glasanje Milan Brkljac,
Maria Sabo i Војап Belic.

Sednicu је otvorila Branislava Pavlovi6, koja је iznela da је ОУО vanredna sednica SkLlpstine
Drнstva, koju је sazvao Nadzomi odbor svojom odlLlkom II propisanom roku od 21 dan рге
odrzavanja sednice, ири6јуапјеm poziva za Skupstinu sa predlozima odluka, objavljivanjem па
intemet stranici DruStva. Poziv za sednicu, sa dnevnim redom оуе sednice Skupstine drнstva
objavUen је, па Intemet stranici Beogradske Berze i па Intemet stranici Agencije za privredne
registre. Na osnovu clana 337 Zakona о privrednim drustvima i clana 30. Statuta "Sojaprotein"
Akcionarskog DrLlstva za preradu soje Весеј, akcionar Drustva, Victoria Оroир AD Beograd, koji
poseduje 7.587.503, sto cini 50,93% od ukupnog broja akcija sa ргауоm glasa, је dana 27.08.2018.
u pisanoj formi dostavio Drustvu Predlog za dopLlnu dnevnog reda, поуоm, tackom: Usvajanje
Odluke о razresenjLl i imenovanju nezavisnog сlапа Nadzomog Odbora »Sojaprotein«A.D. ВеСеј.
Drustvo је istog dana objavil0 оуај predlog па svojoj intemet stranici, dok је narednog dana,
28.08.2018. godine, Nadzomi odbor usvojio оуај Predlog i doneo Dopunu Dnevnog reda za
vanrednu Skupstnu »Sojaprotein« A.D. Весеј koja је istog dana objavljena па internet stranici
Drustva, а objavljivanje је izvrseno i па intemet stranicama Beogradske Berze i Agencije za
pri vredne registre.

Saglasno zakonu о ргivгеdпim drustvima, za dan akcionara је utvrden deseti dan pre
оdгzаvапја Skupstine, 28. avgLlst 2018. godine, ра akcionari koji su па taj dan Llpisani u evidenciju
Centralnog registra Hartija od vrednosti ostvaruju ргауо па uces6e u radLl. redovne sednice
Skupstine "Sојаргоtеiп"А.D. Весеј, tj. koji ostvaruju pravo glasa.

Branislava Pavlovic је predlozila da se pristupi utvrdivanju kvorнma za rad Skupstine, te је
nakon utvrdivanja broja prisutnih, odnosno ргеdstаvlјепih akcionara kопstаtоvаlа da је па sеdпiсi
predstavljeno 9.375.013 akcija, odnosno glasova, sto cini 67,97% od ukllpnog Ьroја akcija sa
ргауоm glasa па оуој sednici Skupstine Drustva, sto znaci da је па sednici predstavljeno vise od
polovine od ukupnog broja akcija sa ргауоm glasa, te da Skupstina ima kvorнm za rad i
odluCivanje.

Branislava Pavlovic је iznela da се SkLlpstina saglasno ZakonLl i StatLltu raditi u skladu sa
dopunjenim dnevnim redom.

ZJrf



DNEVNIRED

1. Izbor Predsednika Skupstine i utvrdivanje Komisije га glasanje;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupstine akcionara"Sojaprotein·"A.D. Веёеј;
з. Попозепје odluke о poniStavanju sopstvenih akcija Drustva i smanjenju osnovnog

kapitala;
4. Вопоёепје Odluke о izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. Веёеј;
5. Поповепје Odluke о odobravanju odluke Nadzornog odbora о imenovanju Revizora га

revizijujinansijskih izvestaja "Sojaprotein"A.D. Веёеј га 2018 godinu;
6. Попозепје Odluke о imenovanju сlаnа Nadzornog Qdbora »Sojaproteim<A.D.Веёеј;
7. Попоёепје Odluke о razresenju i imenovanju nezavisnog ёйта Nadzornog Odbora

»Sojaprotein«A.D. Веёеј;

Tacka 1.

Branislava Pavlovic је predlozila da se pristupi izbor Predsednika Skupstine Akcionara.
Ргесйоёйа da se za Predsednika izabere Gordana Вогомс. Розю nije bllo prijavljenih za diskusiju,
niti su izneti drugi predlozi, iznela је predlog па gIasanje. Za predlog da se za predsedavajuceg
Skupstil1e izаЬеге Gordana Borovic bilo је 9.375.013 glasova "za", tj. od prisutnih glasova па sednici
100% је Ыlо "za", dok пјје Ыlо glasova protiv, пј uzdrzanih glasova, te је Skupstina sa 100% glasova
ргisutпih, оdпоsпо zаstuрапih аkсiопага donela sledecu

ODLUKU

1. Za Predsednika Skupstine »Sojaprotein«A.D. Весеј blra se Gordana Borovic sa
rnandatorn koji tгaje do izbora novog Predsednika Skupstine Drustva.

2. Оуа Odluka stupa па snagu odrnah.

Predsednica Skupstine је iznela da se Kornisiju za glasanje irnenuju Мilап Brkljac, Maria Sabo i Војап
Beli6. Kako saglasno Zakonu о privrednirn drustvirna Predsednik Skupstine irnenuje clanove
Kornisije za glasanje, to је Skupstina dOl1elasledecu

ODLUKU

1. U kornisiju za glasanje Skupstine »Sojaprotein«A.D. Весеј irnenuju se Milan Brkljac,
Maria Sabo i Војап Belic.

2. Оуа Odluka stupa па snagu odrnah.

Tacka 2.

Predsednica Skupstil1e је navela da је zapisnik sa prethodne, redovne Skupstine odrzane
30.06.2018. godine ыgovrernenoo dostavljen u okviru pisanih rnaterijala za оуи sednicu, nakon
cegaje, predlog za usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupstine је iznet па glasanje.

Za predlog da se оуај zapisnik usvoji Ыl0је 9.375.013 glasova "za", tj. od ргisutпih glasova па
sednici 100% је Ыl0 "za", dok пјје Ыl0 glasova protiv, пј uzdгzапih glasova, te је Skupstina sa 100%
glasova ргisutпih, оdпоsпо zаstuрапih аkсiопага donela sledecu
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ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vanredne Skupstine Akcionarskog drustva "Sojaprotein" Веёеј
odrzane 30.06.2018. godine.

Tacka 3.

Predsednica Skupstine је dala геё Predsedniku Nadzomog odbora, Branislavi Рамомс, koja је dala
usmeno obrazlozenje Predloga odluke о ponistavanjll эорэгсешћ akcija Drustva i згпапјепјџ
osnovnog kapitala koji је ыgovremenoo dostavljen u okviru pisanih materijala za оуџ sednicu ..
Iznela је da је predlog za оопоёепје оуе odluke џрџсеп ро sprovedenom postupku smanjenja
osnovnog kapitala radi pokri6a guЬjtka па osnovu odluke Skupstine od 30.06.2018. godine, nakon
kog smanjenja osnovni kapital iznosi 3.114.467.367,90 i росеђеп је па 14.895.524 akcije,
ројеошаёпе попџпаше vrednosti od 209,087466 dinara. Drustvo газројаёе sa 1.102.391 sopstvene
аксјје, сјја ukupna гаСlшоvоdstvепа vrednost izпоsi 230.496.140,731206 dinara, sto predstavlja i
iznos smanjenja osnovnog kapitaIa do kog doIazi ргеоюзепџп pOl1istavanjem sopstvenih akcija. Сјlј
smanjenja osnovnog kapitala Dгutsvа је dugorocna stabllnost Drustva i zastita interesa akcionara.
Odlukbm о ропistепјu sорstvепih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Drustva пе mеnjаnjи se
ргауа аkсiопага, odnosno пјје povreden ргјпсјр ravnopravnosti akcionara, пiti se ugrozava
sоIvепtпоst Drustva i prava Poverioca Drustvo је u periodu od 2010 u vise navrata sticalo sорstvепе
akcije i to па dva паСјпа. Na огgапizоvапоm trzistu, па Оsпоvu па osnovu Odluke Upravnog odbora
о sticanju sopstvenih akcija па organizovanom trzistu od 20.10.2010. godine i Odluke Nadzomog
odbora Drustva о sticanju sopstvenih akcija па organizovanom trzistu, od 25.02.2014. godine, II
сјlји sргесаvапја nastupanja уе6е stete ро DгuStvо. Pored toga, sopstvene akcije su sticane od
nesaglasnih akcionara, koji su па taj паСјп ostavrili svoja prava garantovana Zakonom о privrednim
drustvima u postupku ро donosenju odluka о raspolaganju imovinom velike vredl1osti. Konkretno,
u рitапјu su Odluka Skupstine Drustva о sticanju i гаsроlаgапјu јmоујпоm velike vrednosti: Odluka
о raspolaganju јmоујпоm velike vrednosti br. 16-2649, od 25.12.2012. godine, Odluka о
raspolaganju imоviпоm velike vrednosti br. 16-2650, od 25.12.2012. godine, Odluka о raspolaganju
јmоујпоm velike vгеdпоsti Ьг. 16-2042, od 16.10.2013. godine, Odluka о raspolaganjll јmоујпоm
velike vrednosti br. 16-2042/1, od 16.10.2013. godine i Odluka о raspoIaganju јmоујпоm velike
vrednosti i zakljucenju ugovora о dugorocnim kreditima Ьг. 16-129, od 22.01.2015. godine.
Drustvo је sticalo sopstvene akcije ро vrednostima visim od tadasanje гасuпоvоdstvепе vrednosti
akcija. Kako је doslo do pada tгzisпе vrednosti akcija "Sojaprotein"A.D. , uz zпасајпо nizi оЫm
trgovanja па Beogradskoj Berzi, to је Nadzomi odbor predlozio da se sорstvепе akcije Drustva
ропistе jer је осепiо da пјје verovatno da Ы otkup, odnosno prodaja sоsрtvепih akcija Ыli
uspesni.Dalje је izпеlа da оуај postupak smапјепја оsпоvпоg kapitala podrazumeva zastitu ргауа
poverilaca DruStva. Оуа zastita prava podrazumeva da је Drustvo duzno da роуегјосјmа koji su
poznati drustvu, а сјја pojedinacna potrazivanja iznose пајmапје 2.000.000 dinara u protivvrednosti
Ыlо koje valute ро srednjem kursu Narodne banke SrЬjje па dan registracije odluke о smапјепјu
оsпоvпоg kapitala uputi i pisano obavestenje о toj odluci, najkasnije 30 dana ро sрrovеdепој
registraciji te odluke. Pored toga, poverioci Сјја su potrazivanja, nezavisno od datuma dospe6a,
nastala pre isteka roka od 30 dana od dапа оЬјауе odluke о smanjenju osnovnog kapitala drustva
mogu pisanim putem traziti od drustva obezbedenje tih роtгаzivапја do isteka perioda оЬјауе
odluke.

Nakon datog obrazlozenja predlog Odluke о ponistavanju sopstvenih akcija Drustva i smanjenju
оsпоvпоg kapitala је iznet па glasanje.
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Za predlog da se usvoji Odluka odluke о ponistavanju sopstvenih akcija Drustva i smanjenju
osnovnog kapitala, glasalo је 9.375.013 glasova "za", tj. od prisutnih glasova па sednici 100% је
bilo "za", dok пјје hilo glasova protiv, пј uzdrzanih glasova, te је Skupstina sa 100% glasova
prisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela sledecu

ODLUKU
о ponistavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitaIa Drustva

1. Osnovni kapital Drustva iznosi ukupno 3.114.467.367,90 RSD uplacenog i upisnaog
kapitala, а prema podacima Centralnog registra, depoa i kliring hartija od vrednosti (dalje:
Centralni registar) i Agencije za privredne registre (APR). Osnovni kapital је џргасе» и
celosti.

2. Osnovni kapital Drustva podeljen је па 14.895.524 komada оЫспЉ akcija sa pravom glasa,
bez nominalne vrednosti sa pojedinacnom racunovodstvenom vrednoscu 209,087466
dinara, oznake СР! kod ESVUFR, ISIN RSSOJAE21837, registrovanih kod Centralnog
registra, od kojih su 1.102.391 akcije sopstvene akcije DruStva.

3. Оуот Odlukom ponistava se 1.102.391 komada sopstvenih akcUa drustva koje cine
7,4008% osnovnog kapitala Drustva,bez nominalne vrednosti sa pojedinacnom
racunodstvenom vrednoscu 209,087466 dinara, stecenih па organizovanom trzistu па
osnovu Odluke Upravnog odbora о sticanju sopstvel1ih akcija па organizovanom trzistu od
20.10.2010. godine i Odluke Nadzornog odbora Drustva о sticanju sopstvenih akcija па
огganizоvапоm trzistu, od 25.02.2014. gоdiпе, kao i koriscenja prava пеsаglаsпih аkсiопага
па otkup akcija, па osnovu sledecih odluka Odluke Skupstine Drustva о sticanju i
raspolaganju Јтоујпот velike vrednosti: Odluke о гаsроlаgапјu imovinom velike vrednosti
br. 16-2649, od 25.12.2012. godine, Odluke о raspolaganju Јтоујпот velike vrednosti br.
16-2650, od 25.12.2012. godine Odluke о raspolaganju јтоујпот velike vrednosti br. 16-
2042, od 16.10.2013. godine, Odluke о raspolaganju imovinom velike vrednosti br. 16-
204211, od 16.10.2013. godine, Odluke о raspolaganju Јmоујпот velike vгеdпоsti i
zakljucenju ugovora о dugorocnim kreditima br. 16-129, od 22.01.2015. godine

4. Ponistavanjem 1.102.391 komada stecenih sopstvenih akcija, bez nominalne vrednosti sa
pojedinacnom racunovodstvenom vrednoscu od 209,087466 dinara, и ukupnom iznosu od
230.496.140,731206 dinara, osnovni kapitaI Drustva, koji se sastoji od 14.895.524 komada
оЫспЉ akcija, u ukupnom iznosu 3.114.467.367,90 dinara, smanjuje se ро tom osnovu, tako
da nakon ponistavanja sopstvenih akcija i smanjenja kapitala ро tom оsпоvu iznosi
2.883.971.227,17 dinara i sastoji se od 13.793.133 komada ОЫСПјЬakcija sa pravom glasa.

5. Cilj smanjenja osnovnog kapitala Drutsva је dugorocna stahilnost Drustva i zastita interesa
аkсiопага. Odlukom о ponistenju sopstvenih akcUa i smanjenju osnovnog kapitala Drustva
пе тепјаnju se prava akcionara, odnosno nije povreden princip ravnopravnosti akcionara,
niti se ugrozava sоlvепtпоst Drustva i prava Poverioca.

6. Osnovni kapital Drutsva се па osnovu оуе Odluke, а ро izvrsenom smanjenu kapitala
iznositi ukupno 2.883.971.227,17 dinara i Ысе podeljen па 13.793.133 komada ohicnih
akcija sa pravom glasa,bez nominalne vrednosti sa pojedinacnom knjigovodstvel1om
vrednoscu 209,087466 dinara.

7. Pozivaju se poverioci Drustva Сјја su potrazivanja, nezavisno od datuma dospeca, nastala
pre isteka roka od 30 dana od dana оЬјауе оуе Odluke, da pisanim putem traze od Drustva
obezbedenje tih potrazivanja.

8. Drustvo је duzno da poveriocima koji su poznati drustvu, а СЈја pojedinacna potrazivanja
iznose пајтапје 2.000.000 dinara u protivvrednosti hilo koje valute ро srednjem kursu
Narodne banke Srhije па dan registracije odluke о smапјепјu osnovnog kapitala u skladu sa
clanom 314. stav 3. Zakona о privrednim drustvima uputi i pisano obavestenje о toj odluci,
najkasnije 30 dana ро sprovedenoj registraciji te odluke.



9. Оуа Od1ukase registruje u sk1adusa С1.314 stav 3 Zakona о privrednim drustvima. Registar
privrednih subjekata оЬјаУ1јијеOd1ukuIIneprekidnom trajanju od 3 meseca робеу od dana
registracije.

10. Ро donosenju геёепја о regsitraciji оуе od1uke,Centra1nomregistru, depo i k1iringuhartija
od vrednsoti podnosi se zahtev za upis promene proistek1e iz smanjenja osnovnog kapitala
Drutsva. Ро izvrsenom upisu promene u Centra1nom registru, depo i k1iringu hartija od
vrednosti izvrsice se registracija smanjenja osnovnog kapita1au APR-u.

11. Osnovni kapita1 Drustva smatra se smanjenim danom objav1jivanja registracije tog
smanjenja u sk1adusa Zakonom о reistraciji is а tim datumom се se izvrsiti i knjizenje istog
u poslovnim knjigama Drustva.

12.Ovlascuje se Nadzorni Odbor da donese eventualne izmene i dopune оуе Od1uke,па zahtev
nad1eznihorgana kako Ы se uspesno sprovelo smanjenje kapita1a.

13.0vlascuje se direktor Drustva i pravna sluzba da sprovede postupak registracije i
оЬјаУ1јјуапјаоуе od1uke,kao i smanjenja osnovnog kapita1au skladu sa vazecim propisima.

14. U sk1adusa оуот Od1ukomizvrsice se izmena Statuta Drustva.

Tacka 4.

Predsednica Skupstine је upozna1aprisutne da је predlog Od1ukeо izmenama i dopunama
Statuta »Sojaprotein«A.D. koji је uputio Nadzorni odbor dostavljen u okviru pisanih materijala, kao
i da је za donosenje оуе odluke neophodna уесјпа od ukuрпоg broja akcija sa pravom glasa па
dапаsпјој sednici Skuрstiпе tj. Vise od 6.896.568 glasova), te је dala rec Вrапis1аviРаУlоујс,koja
је izпеlа krace obrazlozenje роdпеtоg predloga. Izпе1аје da је па redovnoj godisnjoj Skupstini, od
30.06.2018. godine "Sojaprotein"A.D. doneta Odluka о smanjenju osnovnog kapitala radi pokrica
gubltka. С1апот 7. Оуе od1ukepropisano је da се Drustvo radi upisa smanjenja vrednosti osnovnog
kapitala izvrsiti registrovanje promene u Agenciji za privredne registre, а promene vrednosti akcija
u Centra1nom registru, depou i kliringu hal'tija od vrednosti. Ро sprovedenom postupku, koji је
okoncan izdavanjem l'esenja Agencije za privl'edne registre br. BD68508/20 18, od 10.08.2018.
godine, stek1isu se uslovi za realizaciju с1апа8. odluke о smапјепјu osnovnog kapitala radi pokri6a
gubltka kojim је propisano da се se sk1adu izvrsепim smanjenjem kapita1a doneti odgovarajuce
izmene i uskladivanje drugih opstih akata Drustva sa Zakonom. U сЩu realizacije оуе obaveze,
Nadzorni odbor podnosi Skupstini predlog od1uke о izmenama i dopunama Statuta
"Sojapl'otein"A.D.

Nakon datog obrazlozenja, Predsednik Skupstine је iznela Predlog Odluke о izmenama i
dopl1namaStatl1ta»Sојаргоtеiп«А.D. па glasanje. Za predlog da se l1svojiOdll1kaо о izmепаmа i
dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D.bllo је 9.375.013 glasova "za", а пјје Ыlо glasova"protiv" niti
uzdrzanih glasova, tj. od ukupnog broja akcija sa pravom glasa па sednici 67,97% је Ы1о"za", nije
Ы10glasova"protiv, пј uzdrzanih glasova, te је Skupstina "Sojaprotein" A.D. Весеј sa 9.375.013
glasova za, tj sa sa 67,97 % od ukupnog broja glasova па danasnjoj sednici done1asledecu

ODL UKU О IZMENAMA 1 DOPUNAMA STATUT А

"SOJAPROTEIN" AКCIONARSKOG DRUSTV А ZA PRERADU SOJE ВЕСЕЈ

Сlап 1.
U Statutu "Sojaproteil1"A.D. Весеј, u odeljku "OSNOVNI KAPIТAL DRUSTVA", тепја

se сlап 1О., tako da glasi:
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"Osnovni kapital drustva па dan оопоёепја ovog akta iznosi 3.114.467.367,90 dinara i upisan
је iџршсеп u сећш."

Сlап 2.
U Statutu "Sojaprotein" A.D. Весеј, u odeljku .вкоз, VREDNOST, VRSTA 1 KLASA

АКСЈЈА DRUSTVA 1 РRЛ УА 1Z АКСПА", u ёгапџ 11., теnjаји se stavovi 1. i 2.., tako da glase:

"Osnovni kapital Drustva iznosi 3.114.467.367,90 dinara i podeljen је па 14.895.524 akcija
bez nominalne vrednosti sa racunovodstevnom мгеопозсџ. Racunovodstvena vrednost akcije utvr
duje se kao vrednost osnovnog kapitala podeljena brojem аксјја,

Racunovodstvena vrednost аксјје iznosi 209,087466 dinara."

Сlап 3.
Sve ostale odredbe Statuta "Sojaprotein"A.D. Веёеј koje nisu ргогпепе ovim Statutom о

izmenama i dopunama Statuta "Sojaprotein" A.D. Веёеј, ostaju па snazi.

Сlап 4.
Оуа Odluka о izmenama i dopunama Statuta "Sojaprotein" A.D. Веёеј stupa па snagu i

primenjuje se danom donosenja, а prema trecim lјсјта danom registracije u Registru privrednih
subjekata.

Tacka 5.

Predsednica Skupstine је upoznala prisutne sa sadrzinom Predloga odluke о odobravanju
odluke Nadzomog odbora о izboru revizora za reviziju finansijskih izvestaja »Sojaprotein«A.D.
Весеј za 2018. godinu, koji је dostavljen, odnosno оЬјауlјеп u okviru pisanih materijala za sednicu.
Skupstina Drustva је па redovnoj, godisnjoj sednici, odrzanoj 30.06.2018. godine, donela Odluku
kojom је ovlastila Nadzomi odbor da izvrsi izbor revizora koji се obaviti reviziju finansijskih
izvestaja i izvestaja о poslovanju "Sojaprotein"A.D. Весеј u poslovnoj 2018. godini. Nadzomi
odbor је ыgovremenoo ,postupajuCi ро Odluci Skupstine, svojom odlukom, donetoj 06.08.2018. za
revizora izabrao Preduzece za reviziju i konsalting Deloitte d.o.o. Beograd. Kako је odlukom
Skupstine kojom је Nadzomom Odboru poveren izbor revizora, оуај organ obavezan da Skupstini
podnese па odobrenje odluku о izvrsenom izboru, to Nadzomi Odbor оујт putem predlaze
donosenje odluke kojom se odobrava izbor Preduzeca za reviziju i konsalting Deloitte d.o.o.
Beograd za revizora.

Nakon datog obrazlozenja, predsednica Skupstine је iznela Predlog Odluke о odobravanjll odlllke
Nadzomog odbora о izboru revizora za reviziju finansUskih izvestaja »Sojaprotein«A.D. Весеј za
2018. godinu па glasanje. Za predlog da se llsvoji Odluke о о odobravanju odlllke Nadzomog
odbora о izboru revizora za revizijll finansijskih izvestaja »Sojaprotein«A.D. Весеј za 2018. godinll
Ыlо је 9.375.013 glasova "za", tj. od prislltnih glasova па sednici 100% је Ыlо "za", dok nije Ыlо
glasova protiv, ni llzdrzanih glasova, te је Skllpstina sa 100% glasova prislltnih, odnosno zastllpanih
akcionara donela sledecll

ODLUKU
О ODOBRA VANJU IZBORA REVIZORA

1. Odobrava se Odluka Nadzomog Odbora «Sojaprotein» A.D. , doneta 06.08.2018. godine,
kojom је, prema ovlascenjll poverenom Odlukom Skupstine Drustva br. 10-1172, od
30.06.2018 izvrsen izbor Revizora za reviziju finansijskih izvestaja "Sojaprotein"A.D. Весеј
u poslovnoj 2018. godini, tako sto је za revizora izabran Preduzece za reviziju i konsalting
"Deloitte" d.o.o. Beograd.



2. Za zakljucenje Ugovora о reviziji fiпапsiјskЉ izvestaja u poslovnoj 2018. godini sa
Preduze6e za reviziju i konsalting "Deloitte" d.o.o. Beograd ovlas611je se Generalni direktor
"Sojaprotein"A.D. Веёеј,

Tacka 6.

Predsednica Skupstine је upoznala prisutne sa sadrzinom Predloga odluke о лпепоуапјџ
ёгапа Nadzornog odbora »Sojaprotein«A.D. Веёеј. Danom odrzavanja redovne godisnje Skupstine
Drustva, tj 30.06.2018. godine, Zoranu Mitrovi6u, koji је Ьio u зташяџ kooptiranog clana
Nadzornog odbora, је prestao mandat сlапа јег па skupstini пјје usvojen predlog da se izabere za
clana ovog organa. Nadzorni odbor је posle осгйапе redovne godisnje Skupstine, nakon prestanka
mandata clana, 03.07.2018. u clanstvo kooptirao Nemanju Aleksi6a, tako da ти mandat clana
Nadzornog odbora traje do prve naredne sednice Skupstine, saglasno clanu 436, odnosno 386. Stavu
4. Zakona о privrednim Drustvima.Nemanja Aleksi6 је istaknuti advokat i Rukovodilac Zajednicke
advokatske kancelarije »Aleksi6 sa saradnicima«.

Nadzorni Odbor predlaze Skllpstini da za clana Nadzornog Odbora јтепије kooptiranog
clana, Nemanju Aleksi6a.

Predsednica Skupstine је zatim iznela па glasanje predlog da se za clana Nadzornog odbora
»Sojaprotein« A.D. Весеј јтепије Nemanja Aleksi6. Za оуај predlog bllo је 9.375.013 glasova
"za", tj. od ргisutпЉ glasova па sednici 100% је Ьilo "za", dok niје Ьilo glasova protiv, пј uzdгzапЉ
glasova, te је Skupstina sa 100% gIasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela slede6u

ODLUKU
О IMENOV ANJU CLANA NADZORNOG ODBORA «SOJAPROTEIN»A.D.

1. Utvrduje se da је Nadzorni odbor Drustva izvrsio kooptiranje clana Nadzornog odbora i to dana
02.07.2018. godine izvrsena је kooptacija clana Nemanje Aleksi6a. Mandat kooptiranom clanu
Nadzornog odbora istice па prvoj narednoj sednici Skupstine Drustva.

2. U Nadzorni Odbor «Sojaprotein»A.D. Весеј јтепије se clan Nadzornog Odbora:

Nemanja Aleksic сlап

3. Mandat clana Nadzornog odbora traje 4 godine.

4. Оуа Odluka stupa па snagu danom donosenja.

Tacka 7.

Predsednica Skupstine је upoznala prisutne sa sadrzinom Predloga Odluke о razresenju i
јтепоуапји clana nezavisnog сlапа Nadzornog odbora »Sojaprotein«A.D. Весеј, te jedala rec
Predsedniku Nadzornog odbora, Branislavi Pavlovi6, koja је iznela da је u pitanju tacka dnevnog
reda kojom је dopunjen dnevni red ргvоЫtпо utvrden od strane Nadzornog odbora. Kako је
dosadasnji nezavisni clan nadzornog odbora Drustva, Olivera IliпСј6 podnela ostavku 26.08. 2018.
godine, akcionar Victoria Огоир AD Beograd, koji poseduje 7.587.503, sto Сјпј 50,93% od
ukupnog broja akcija sa pravom glasa, uputio је Nadzornom Odboru "Sojaprotein"A.D. Весеј
Ыаgоvгеmепо predlog za dopunu dnevnog reda, dodavanjem jos jedne tacke: Donosenje odluke о
razresenju I јтепоуапји nezavisnog clana Nadzornog odbora "Sojaprotein"A.D. ВеСеј. Sadrzina
ovog predloga је da se utvrdi prestanak mandata Oliveri ПiпСј6, zbog podnosenja ostavke, te da se
za nezavisnog clana Nadzornog odbora Drustva јтепије Ivana Maras, advokat iz Novog Sada.r;:J {f'a MaraS је od 2013. godine upisana и imenik advokata, Advokatske komore Vojvodine ; rad;



kao advokat u kancelariji "Aleksic sa saradnicima". Od 2015. godine clan Zajednicke advokatske
kancelarije "Aleksic sa saradnicima". Polje пјепе profesionalne ekspertize је privredno-bankaгsko
pravo, sa posebnim akcentom па domen naplate ротгаёг-апја i svojinsko-pravnih odnosa fizickih i
ргаупйз Пса, геэамапје i роstuрапје ргес l1ad!ezl1im RерuЫiсkil11 geodetskil11 zavodol11 i
direkcijal11a radi геёауапја imovil1sko-pravl1ih оспова, pripreme i evaluacije dokumel1ata za
koгporativne subjekte

Ivana Maras ispunjava uslove za nezavisnog direktora iz clal1a 392. Zakona о privrednimdrustvima.

Ргесзеёшса Skupstil1e је, пакоп datog obrazlozenja, iZl1ela па glasal1je Odluke о razresel1ju i
јшепоуапјџ clal1a l1ezavisl1og clana Nаdzоrпоg odboгa »Sојарrotеiп«А.D. Веёеј. Za оуај predlog
biloje biloje 9.375.013 glasova "za", tj. od ргisutпih glasovana зеошс: 100%је bilo "za", dok пјје
bilo glasova protiv, пi uzdгzапih glasova, te је Skupstina sa 100% glasova prisutnih, odl1osno
zastupanih akcionara donela sledecu

ODLUKU
ORAZRESENJU 1 IMENOV ANJU NEZA VISNOG CLANA NADZORNOG ODBORA

«SOJAPROTEIN»A.D.

1. Olivera Пiпсјс razresava se funkcije clana Nаdzоrпоg odbora "Sojaprotein"A.D. Весеј, zbog
podnosenja ostavke.

2. U Nаdzоrпi Odbor «Sojaprotein»A.D. Весеј јтепије se clan Nadzorl1og Odbora:

Ivana Maras nezavisni clan

3. Мапdаt clana Nаdzоrпоg odbora traje 4 godine.

4. Оуа Odluka stupa па snagu danom donosel1ja.

Kako је dnevni red iscrpljel1, sednicaje zavrsena u 10,15h.

KOMISIJA ZA GLASANJE


