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SKUPSTINA AKCIONARA
Dana: 30.06.2018.g.

ZAPISNIK

Voden па dvadesetcetv110j, а ХУIII redovnoj godisnjoj Skupstini Akeionarskog drustva za
prcradu soje "Sојаргоtеiп" Веёеј, оdгzапој 30.06.2018. godine џ LI prostorijama Orustva _ u velikoj
sali za sastanke "Бојарготеш" А.О. u Веёејц sa роёеткогп ц 1200ёаэоуа ..

Џкџрап Ьгој akcija Drustva је 14.895.524 а Огпstvо розеџцје 1.102.391 зорзг-епџ
akciju, koje пеmаји ргауо glasa i пе гаёџпајџ se џ kvoГLlm, tako da џкџрап broj akcija sa ргамош
gIasa па vanrednoj SkLlpstini iznosi 13.793. 133.

SkLlpstini рпэџзгсцјџ tri рџпошоспјка, оспоэпо zastupnika аксюпага , koj i zаstпрајu,
odnosno predstavljaju џкџрпо 4 akcionara sa ukupno 9.396.028 akcija i isto toliko glasova. Рпзџтп!
аазшршст, odnosno рџпогпоспјс] akcionara su Goran Вогёак, koji ро datim рцпогпосипа zastupa 2
akcionara i to Victoria Огоџр АО Beograd ј Zorana Mitrovica sa ukupno 8.478.382 glasova,
GOl'dana ВогоујС koja па OSnOVLIрuпоmосi zastLlpa akcionara МШјl.l ВаЬоујса sa 897.835 glasa i
Predrag Stu10vic, zаkопski zastLlpl1ik аkсiопаl'а Ојтпјсаг АО Beogl'ad sa 19.811 glasova.

Ol'ustvu su dostavljena tri [огтLllаl'а za glasanje LIOdSLlStVLli to od stl'апс аkсiопага Оејапа
Тпfеgdziса sa 6170 akcija, odnosno glasova, od strane kastodi banke Eгste Bank АО Novi Sad za
kastodi гасип Ьг. 026kOOO15 sa 41.992 akcija, оdПОS110glasova 1 Erste Bank АО Novi Sad za zbirni
rac·LIJ1ЬЈ' 026Z00047 sa 8.200 akcija, odnosno glasova. Ukupan Ьгој glasova datih glasanjem u
odsLlstvu iznosi 56.362.

Pored РLшоmоспikа akcionara Skupstini prisLlstvuju: Ргеdsеdлik Nadzomog Odbora,
В1'апislаvа Рауlоујс, Sеkгеtш' OrLlstva, Petal' Oolinka i сlапоvi komisije za glasanje Мilап Brkljac,
Магја Sabo i Војап Веlј6.

SеdпiСLlје otvorila Branislava Рауlоујс, koja је izпеlа da је ОУОredovl1a, godi5nja sedl1ica
Skupstine Drustva, kojLlје sazvao Nadzomi odbol' svojom odltlkom u ргорisапоm roku od 30 dana
рге odrzavanja sednice. Sаzivацје оуе sednice Skupstine drustva оЬјауlјепо је, па Intemet stranici
Beogгadske Berze i па lnternet stranici DrLlstva. Saglasno zakОПLlо privrednim drLl5tvil11a,za dal1
akcionara је Lltvrden akcionara 20. јип 2018. gоdiпе, sto znaci da аkсiопшi koji su па taj dan
Llpisal1i u еvidеПСULl Centra]l1og геgistlЋ Hartija od vredl10sti оstуаГLlјLIргау па Llсе5се LIl'adu.
redovl1e sеdпiсе SkLlpstine "Sojapгoteil1"A.O. Весеј, tj. koji оstvаГLlјllРl'ауо glasa.

Branislava РаУlоујс је pl'edlozila da se ргistпрi utvrdivanjLl kvoruma za rad SkLlpstil1c, te је
паkоп utvгdivапја broja prisutnih, odnosl1o ргеdstаvlјепih akciol1ara kOl1statovala da је па sеdпiсi
ргеdstа'l/lјепо 9.396.028 akcija, odnosno glasova, da SLItl odsLlstvu glasali аkсiопагi sa ukuрпо
56.362 akcija оdпоsпо glasova, 5tO ukupno iznosi 9.452.390 akcija, оdпоsпо glasova i сјпј 68,53%
od ukLlpnog Ьгоја akcija sa pravom glasa па оуој sednici SkLlpstil1e OrLlstva, 5tO znaci da је l1а
sеdпiсi ргеdstаvlјепо уј5е od роlоviпе od LlkLlpnog broja akcija sa ргауот glasa, te da SkLlpstil1a
јта kvorum za t'ad i od]ucivallje.

Branislava Pavlovi6 је iZl1ela da се Skupstina saglasno ZаkОШl i StatutLI raditi LI skladLl sa
dnevnim l'edol11 koji је predlozio Nadzorni odbor Orustva za SkLlрstiпп, posto пјје Ыlо drugih
predloga i inicijativa akcionara za uvr5tavanje ројеdiпih pitanja LI dпеvпi red.

DNEVNIRED

1. Izbor Predsednika Skupstine, Utvrtlivanje Komisije za glasanje;



2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupstine akcionara'Sojaprotein"A.D.
Весеј,'

3. Попозепје odluke о usvajanju:
lzvestaja о розюуапји
FinansijskiII izvestaja 'SojaproteinA.D Веёеј , га poslovnu 2017. godinu i Izvestaja

Revizora i usvajanje Konsolblovanih Fiflansijskill Izvestaja'Sojaprotein'A.D Веёеј га
poslovnu 2017. godinu i Izvestaja Revizora

- lzvestaja Nadzofflog odbora

4. Попозепје Od/uke о рокпси gubltka
5. Donosenje Odluke о зтапјепји osnovnog kapitala radi рокпса gubltka
6. Попозепје Odlllke о odobravanju оашке N{I(lzornog odbora о йпепоуапји Revizora

га revizijlljinansijskiIl izvestaja "Sojaprotein"A.D. Веёеј га 2017. godinu

7. Вопоёепје Odlllke о imenovanju Revizora га reviziju jinaflsijskiћ izvestaja
"Sojaprotein"A.D. Веёе] га 2018. godinll.

8. Попоёепје od/uke imenovanju C/anova Nadzorпog Odbora D"llstva

ТаClш 1.

Branislava РаУlоујс је predlozila da se pristupi izbor Predsednika Skupstine Akcionara.
Gогdanа Borovi6 је predlozila da se za Predsednika izabere Goran Borcak, Posto пјје Ыlо
prUavljenih za diskusiju, niti SL1iZl1etidrl.1gipredlozi, izпеlа је prtedlog па glаsапје, Za predlog da
se za predsedavajuceg Skupstine izabere Goran Borcak Ьјlо је 9,396.028 glasova "za", uz 56.362
uzdгzапillglasova, а bez glasova "ргоtiv" ~. od prislltl1illglasova па sеdпiсi 99,40% је ЫЈо"za", dok је
uzd,'zапillgJasovaЬјlо0,60%, teје Skuрstiпаsa 99,40% glasovaргisutпihakcionaradOl1elasledecu

ODLUKU

1, Za Predsednika Skupstine »Sojaprotein«A.D. Весеј bira se Оотап Borcak sa mandаtоП1
koji traje do izbora novog Predsednika Skupstine Drust\la,

2, Оуа Odluka stupa па snagu odmah,

Predsednik Skupstine је iZl1eloda se KomisijL1za glasanje imепuјu МilапВгklјас,Магја Sabo i Војан
Веlј6, Kako saglasllo ZakonL1 О privrednim drL1stvima Predsednik Skupstine iшепнје сlапоуе
Komisije za glasanje, to је Skupstina donela sledeclI

ODLUKU

1, U komisijll za glasanje Skupstine »Sојаргоtеiл«А.D, Весеј јтепији se Мilап Brkljac,
Maria Sabo i Војап ВеlјС.

2, Оуа Odluka stupa па snagll odmah.

Tacka 2.

Predsednik Skupstine је пауео da је zapisnik sa prethodne, van,'edne Skupstine odrzane
29.06.2017. godine ЬJagovremeno dostavljen u okviru pisanil1 materijala za оуи sedl1icu, te је
pozvao prisutne da iznesll еvепtuаlпе primedbe па sаdгziпu zарisпikа, Kako пјје Ыlо ргiјаvlјепih zaј) (r diskusiju, predlog za tlsvajal1jeZapisnika sa prethodl1e sеdпiсе SkupSt;ne је iZl1etпа glaS~1?



Za predlog da se оуај zapisnik potvrdi 9.376.217 Ы!о је glasova "za", uz 70.003 uzdl'zanil1
glasova i 6170 glasova "protiv", tj. od prisutnih glasova па sednici 99,19% је Ьйо "za", "protiv" је glasalo
0,07% glasova, а uzdJ"zanillje Ьјlо 0,74% glasova teje Skup5tina "Sojaprotein" A.D. Веёеј sa 9.376.2]7
glasova za, tj sa 99,19 % glasova ргеdstаvlјепЉ па sednici doneJa sJedecLI

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa уапгеопе Skupstine Akciol1arskog dГllstvа "Sојаргоtеiп" Весеј
оогёапе 29.06.2017. godine.

Tacka 3.

Pгedsednik Skupstine је dao геё Ргесвесшкџ Nadzornog odbora, ВгапisЈаvi Рауl0ујс, koja је dala
џзгпепо оЬгаzl0zепје godisnjeg izvestaja Drllstva sa Izvеstајеш Rеvizога i Izvestaja Nadzomog
odbora, koji su Ыаgоvге111епоdostavljen u okviгu pisanih шаtегiјаlа za ovu зеогпсџ ..

lznela је da је Sojaprotein AD u 2017. godini poslovalo u врестПёппп еkопошskо
finansijski пероvоlјпiш uslоviша .. Znacajan uticaj па poslovanje Dl'llstva iшао је ргiпоs zrna soje
гоd 2017 godine. Iako SLIpovrsine pod sојош ostaJe па istош ПЈуои kao LIргеthоdпој godini, usled
velike suse, uktlpan prillos roda NON ОМО zma Ыо је znatno шаl1јi, 5tO је uslovilo роуесапје
оtkuрпе сепе sојiпоg zrna l'Od2017 godine. Кошра11iјаје obezbediJa dovoljnu kolicinll NON ОМО
zrna soje dошасеg porekla i паstаvlјепа је zapoceta ekspanzija izvoza postojeceg portfolija za
Ijudski ргоgгаш аlЈ i svih tipova sojinih proteinskih koncel1trata (SPC), kako za Ьиmanи tako i za
zivotinjsku ishranu. Drustvo је и 2017 godini nastavilo tге11d роуесапја lIdela prihoda па ЈПО u
OdI10S11па dошасе trziste. Realizovani ЈПО prihodi su 62% od ukupno ostvarenih 11 2017 godini ро
osnovu prodaje sojinih pl'Oizvoda, dok је u 2016-toj 1Z11osio56%. Zаdгzапо је dошiпапtпо lIcesce
realizacije gotovih ргоizvоdа па iпоstгапош trzistu u ргihоdiша od prodaje gotovih
ргоizvоdа.Zаdгzапа је dоЬга pozicija па ј110 tгzistl1 koja је stvorena Ll рl'еthоdпiш реl'iоdiша
uzistоvгеше11i rastrealizacUa sojine sасше па јпо trziStLI.Regionalno роsшаtl'апо dошi11iгао је izvoz
gotovih proizvoda па trzista zemalja сlапјса EU/EFT А. Na trziste zешаlја сlапјса EU/EFT А
plasiral10 је 86% ukupnog оЫша i vrednosti izvoza.Izvoz sojiI1ih proizvoda zastupljen је i и
zешlјаша CEFT А, BSISA Rusije, Belorusijei Ukrajine.Ova trzista predstavljaju dugorocni izvozni
potencijal Drustva

U protekloj poslovnopj gоdiпi od llkupno оstvагепih ргillОdа ро OSl10VLlprodaje sojil1ill proizvoda
lllје сјl1Ј 25,5%, proteinski proizvodi- visiћ faza proiz\/odnje 49% ј ргiћоdi od prodaje sасше
25,5%. U ргihоdпој strukturi visih faza I1Щ\fесideo је ostval'en ро osnovu prodaje SPC za ishranu
zivotinja 38,2% zаtiш TSP-a 29,8%, ВЮ-а 16,6% i SPC za huшапu isћгапu 15,4%.
Sојаргоtеiп AD је ostvarila operativnu doblt - EBIТDA (razlika izшеdu poslovnih ргЉоdа i
rashoda итаnjепјЬ za troskove ашоrtizасiје i dugorocnih rezervisanja) u iznosu 498,7 шiliопа
dinara. Rashodi kan13ta kao i rashodi od tlskladival1ja vrednosti Јl110ујпе i роtгаzivапја koja se
iskazl1je ро [ег vгеdпоsti II bilansu usреlш su rezultirali da Sојаргоtеil1 АО Весеј u 2017 godil1i
ostvari neto gubltak u iznosll od 6.504,4 rniliona гsd.
DaJje је iznela da је prvoЬJtno iшапоvапi revizol' КРМО d.o.o. Beograd, 16.04.2018., shodno
zal1te\'il11a svојЉ iпtешih procedнra, raskil1ulo ugovor о оЬауlјапји usluga .revizije finansijskih
izve5taja za 2017. godil1u,a saglasno tim ргосеdurаша , zbog okolnosti sUn1llje II nastavak
poslovanja dгustva, nije Ыlо u шоgllспоsti da da nastavi reviziju i izda revizorsko шiSlјепје. Posto
је Sојарюtеil1 јаvпо akсiоl1агskо drustvo, kotiral1o па Beogradskoj Bel'zi, te iша posebne obeveze1)~. izve!tavanja, neophodno је bllo u уеотаkratkom юku angalovati novog ,·evizora, 310 је orustVO(:J(?



LlCinilo i па osnovu dostavljene ponude izabralo 800 d.o.o. Веоgгаd za оЬауlјапје геVIZIЈе
final1sijskih izvestaja 2017. godil1e. Revizol" је dal1a 25.04.2018. izdao Пзш otvorenih pitanja sa
preporukama. Revizor је, analaziriajuci finansijske izvestaje 1 prethodno negativno Misljenje
RevizoIa (KPMG doo Веоgгаd) о finansijskim izvestajirna Victoria Logistic za 2016 gоdiпu i
izrazio эшппјџ da се nastavak kontinuiranog poslovanja ovog роvеzапоg privrednog drustva Ыti
оdгziv, te da опо песе гпос] da izmirllje svoje obaveze о гокџ соэреса, оdпоsпо da розгцје ро
паёеш stalnosti poslovanja. Na OSl10Vlliznetog 800 doo 8eograd је џ svojoj ргерогџсј пауео da је
ротгећпо da Orllstvo апаliziга 1 da ргосеш naplativost роггайгсапја od Victoria Logistic doo џ

skladu sa Меduпагоdпim гаСll110vоdstvепimвтапоапћгпа, I ukoliko је potrebno, da se izvrsi
ispravka vredl10sti оујћ роtгаZivапја. DПlstvо је izvrsilo ispravkll vrednosti dospelog potrazivanja
od povezanog privrednog drustva Victol"ia Logistic ООО Novi Sad. u ukuрпош iznosll od
5.862.256.394 гsd, od cega se ispravka odl1osi па роtгаzivапја karnata па final1sijskeplasmal1e u
iznosll od 1.174.594.899,00 гsd i па potIazivanja ро OS110VUprodaje гоЬе i usluga u iZl10SUod
4.687.661.495,00 rsd.
Utvrduju6i оуе okolnosti tokom postupka revizije fiлапsiјskih izvestaja Orllstva za 2017. gоdiПll,
revizor ВОО d.o.o. је ргерогиСјоda Orustvo izvrsi dalju al1alaizu 1ргосеШIl1аdоkпаdivеvгеdпоsti
ulagal1ja u fabriku ful1kciol1all1ihproteinskih koncentrata, kao 1 analizll 1 ргосепи nadoknadive
vrednosti ulaganja u investicije koje su zapocete u гаl1јјјmgodinama, а nisu zavrsene.
Najveci deo izvrsenih ulaganja u okviru investicUe сl pogon ЉnkСЈопаlпјЬsojinih ргоtеil1skih
koncentгata se odnosi па u!agal1ja u visokopritisl1i kotao za раГll belgijskog proizvodaca Vyncke,
llkllpne snage 19,5 MW, maksimalnog produkciol1og kapaciteta раге 25 tЉ, za koji је predvideno
gorivo pelet od soje i kllkшоzоvil1е, а potгosnja огјуа је сса 6 t/h, оdПОSI1Осса 48000 t/godisnje.
Posto tehnologija ргоizvоdпје funkciol1alnih sojil1ihргоtеiпskih kОl1селtгаtаpodrazumeva lIpotrebu
sргеј drajera 1zahteva veliku kolicinu vоdе,оdаЬгan је kotao visokih preformansi, сјјјm Ы se radom
obezbedilo stablll10 snabdevanje pogona energijom. S оЬziгош da su, pored nabavke kotla, izvrsel1a
pocetna ulaganja, u ргојеktпо tehnicku dokLLl11entaciju,uslllge 1 objekte, а da se, zbog пероуоlјпе
ekonol11skesitLlacije пјје pristupiJo daljem 1I1aganjuu оуи investiciju, kao 1 da је пјеп za\'rsetak
odlozel1, U cilju utvгdivапја l1аdоkпаdivе vгеdl10stikotla IIobzir su uzete relevantl1e okolnosti: da
је u pital1jukotao па реlе! паргаУlјепро пагlldzЫ, za tac110оdгеdеl10патеl111,sto za posledicll јmа
da postrojenje пјје univeI"zalno upotreЬJjivo, te da su za njegovu upotrebu u drugom postrojenju
potrebna znacajne intervencije, zatim 11 obzir је uzeto da је kotao izraden od celika, te da stalna
f1l1ktuacijavrednosti оуе sirovine lItice 1 па рroсепи vredl10sti kotlovskog postrojenja, kao 1 da је
kotao proizveden 2011. Gоdiле, а isporucen Sојаргоtеiпu tokom 2012. godine te da је protekom
угеmепа dolazi do isteka garal1tnog гоkа 1 de facto zastarelosti оргеl11е.Рогеd o\'oga,u slucaju
prodaje ovog kotlovskog роstюјепја, potel1cijall1ikupac, тогао Ы da ulozi dodatl1a materijall1a
sredstava сl znacajan [edizajn postrojel1ja kako Ы ga tehnicki ргilаgоdiо поуој l1аmеl1ј.. Il11aju6iLl
vidu l1avedel1e kIiterijume, dllgоtгајl10st u!aganja i oklnost da је угеmе zavrsetka il1vesticije
neizvesl1o, Dnlstvo је izvrsi!o u 2016. Godini ispravkll vredl10sti lIlаgачја u fabriku funkcionalnih
sojinih ргоtеiпskiћ kопсепtгаtа u iznosu od 368.385 hiljada dinara, nakon cega је ispravljena
vrednost 1I1aganjaiznosila 381.590. hiljada dinara. Razmatrajuci zapazanja i preporuke Rеvizога,
Nadzorni odbor је па OS110VLllzvestaja Теhпiсkе Komisije Orustva о ргосепј vrednosti lllagal1ja II

investicijll Љпkсiопаlпih рrotеiпskih kопсепtгаtа od 07.05.2018. godine, utvrdio da је da!jim
protekom угеmепа dejstvo 1"aktorazastarelosti оргеmе ројасапо, te сlаје opravdano izvгsiti ПОун
ргосепи nadokl1adive vгеdпоsti ulaganja, tako da ispravka vredl10sti iZl10si177.319 hiljada diпага,
tj. 30% od vrednosti ulaganja. Nadoknadiva vrednost kotlovskog postrojenja nakon ispravke
vrednosti iznosi 204.270.984,49 dil1.
Revizor ВОО d.o.o. је ро sprovednoj revizUi finansijskih izvestaja izdao negativno геvizогskо
misljenje sl11atrajuci da zbog toga 8tOjos nisu okoncani pregovori sa poveriocima nakon isteka
vazl10stiSporazuma о miгоvачјll obaveza, te da је zbog toga ugrozena stalnost poslovanja.
)zneJa је da је dПIstvо sacinilo ) оЬјаујЈо Ј КОl1S0lidоvале fillal1sijske izvestaje, а da је
kOl1so1idacijaizvrsel1a sa zаviSl1iш drustvol11 ZAO УоЬех lntersoya Moskva. Uticaj pos!ovanja
zavisnog drllstva па {"ezuJtateроsmtгале konso!idovano лiје od velikog l11аtегiја!поgznacaja, аlј је
su rezultati УоЬех lntersoya, lltica!i па izvesno Sl11anjel1jegllbitka II konsolidovanim izvestajirna, u
odnos" па pojedinacne_ Revizorsko misljenje о revizUi konsolidovanih izvestaja Drustva је takO~



negativno 1 obrazlozeno istim гazlоzimа kao 1 revizorski izvestaj ројесйпаёшћ finansijskih
izvestaja.

Kako пјје Ыlо ргјјауlјепјћ za diskusijll, pristupilo se glasanjll о Pгedlogu odluke о usvajanjll
izvestaja "Sojaprotein"A.D. za 2017. godinu.
Za predlog da se usvoji Осйџка о џзуајапјџ џзуајалјџ Izvestaja о poslovanju, Finansijskih izvestaja
"Sојаргоtеiп"А.D Веёеј . za роыомпџ 2017. godinu sa Izvestajem Revizora i џэуејапј»
Konsolidovanih Finansijskih Izvestaja··Sojaprotein"A.D Веёеј za poslovnu 2017. Godinu sa
lzvestajem геујаога i Izvestajem Nadzornog odbora, sa 9.376.217 hilo је glasova "za", "ргоtiv" је
Ы!о 76.173 glasova , а гцје Ьйо l1zdгzаl1Љ glasova, tj. оЈ рпзшпй: g]asova па sednici 99,19% је
Ьйо "za", "pl'otiv" је glasalo 0,81 %, а гцје ЫIо Llzdrzanihte је SkLlpstil1a "Sojaprotein" А.О. Веёеј
sa 9.376.217 glasova za, (ј sa sa 99,19% glasova pl'edstavljenih па sednici dопеЈа sledeclI

ODLUKU
О USVAJANJU IZVEST АЈА

"SOJAPROTEIN" A.D. ВЕСЕЈ ZA POSLOVNU 2017.GODINU

1
Usvajaju se Finallsijski izvеstщi "Sojaprotein" А.О.ВеСеј za poslovnu 2017.godinu i to:

( 1I hilјаdаша dil1ага)

Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski Pl'illOdi i ostali prillOdi) 17.760.844

Ukupni rashodi (poslovni [ashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi) 24.263.183
Gubltak
Odlozeni poreski rshodi
Neto Gubltak

6.502.339
3.187

6.505.526

to: Usvајщu se KonsoJidovani Fiпапsiјski izvestaji "Sojaprotein" A.D.Becej za poslovnu 20] 7.godillu i

( LIћј Iјаdашз dil1ara)

Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski Pl'illOdi i ostali prillOdi) 17.886.790

Ukupni rashodi (poslovni rasllOdi, finansijski [asllOdi i ostali [ashodi) 24.387.784

Gubltak
Odlozeni poreski rashodi
Odlozeni poreski prihodi
Neto Gubltak

6.500.994
3.601

189
6.504.406

II
UsvajajLI se Izvestaj о poslovanju "Sојарюtеill" A.D.Becej za poslovlltl 2017.godinu i Izvestaj

Nаdzоrпоg odbora "Sojaprotein"A.D. Весеј koji istillito i objektivJlO оdгаzаvајu posloval1je Akciol1arskog
cll'lIstvatl poslovlloj 2017.godil1i.

IП



Usvaja se Izvestaj revizora BDO d.o.o. Beograd о I'eviziji finansijskih izvestaja i konsolidovanill
fillal1sijskiIl izvestaja za poslovnu 2017.godil1u.

IV
Оуа OdJlIka вшра па snagtl danom donosenja.

Tacka 4.

Ргесзеошк Skupstil1e је црояпао рпзшпе da је predlog Odlllke о рокпсц gllbltka
»Sojaprotein«A.D. koji је црџпо Nadzorni odbor соэтамјеп u okvirll рisапЉ materijala, te је dao
геё BranislaYi РаУlоујс, koja је iznela krace obIazlozenje podnetog predloga. Nadzorni odbor, па
озпоуџ cIana 270, u vezi sa сlапош 305. Zakona о рпмеоппп clГllstvima, роопоз: Skllрstiлi па
predlog da se gtlbitak koji је D1'Llstvo озгуап]о џ ров'оупој 20] 7. Godini, ц iznosll od
6.505.525.985,98 dinara, dеliшiсло pokrije iz пегазрогеёепе dоЫti iz ргегћоошћ godina II iznosll
od 1.530.814.608,58 dinara, zatim da se deo gllbltka u izлоsu od 656.834.284,24 pokrije iz
sredstaya геzегvi Drustva koje se mogu koristiti za оуе l1аmеле, deo guЬJtka II iznosu od
525.864.884,09 па teret sredstaya emisione ргетјје, а deo guЫtkа 1I iznosll оЈ 3.792.012.209,07 па
teret OS110Yl1ogkapitala.

Posto пЈје ЬJIo ргјјауlјеl1ЈЬ za diskllSijll, PI'edsednik Skupstine је izneo Pгedlog OdIuke о
pokricu gubltka »Sојаргоtеiш<А.D. Весеј па glasanje. Za predlog da se usvoji Odluka о pokricu
gUЫtkа »Sojaproteill«A.D. Весеј Ыlо је 9.376.217 glasoya "za", "protiy" је Ыlо 76.173 glasoya,
а nUe Ыl0 uzdrzanih glasova, tj. od prisutnih glasoya па sednici 99,19% је Ыlо "za", "protiv" је
glasal0 0,81 %, а l1Јје Ыlо uzdrzal1ih, te је Skupstina "Sojaprotein" A.D. Весеј sa 9.376.217 glasoya
za, tj sa sa 99,19 % glasova predstaYljellih па sedl1ici donela sledecll

ODLVKO
О POKRICU GUBITKA"SOJAPROTEIN"A.D. ВЕСЕЈ

1. GuЫtаk "Sojaprotein·A.D. Весеј ostyaren u poslovnoj 2017. godini iznosi 6.505.525.985,98
dinara.

2. Nerasporedel1a dоЫt Drustya ostvarena u Рl'еthоdпiш godil1arna iznosi 1.530.814.608,58 dinara.
3. Rеzегvе Drustva koje se mogu koristiti za pokrice gubitka iznose 656.834.284,24 dinara.

4. Sredstva emisiol1e ргетјје iznose 525.864.884,09 dinara

5. Drtlstvo роkгiуа gLlbitak tl iznosLl od 6.505.525.985,98 ргеша sle<.iecem:

- iz nerasporedene doblti iz prethodnih godina
- iz rezervi Drllstva
- iz sredstaya emisione ргетјје
- па teret osnovl1og kapitala

1.530.814.608,58 dil1ara;
656.834.284,24 dinara;
525.864.884,09 dinara;

3.792.012.209,07 dinara;

6. Оуа Odluka stupa па sl1agu dапоm оdпоSеl1ја.



Tacka S.

Predsednik Skupstine је upoznao prisutne sa sadrzinom Predloga odluke о smanjenju
osnovnog kapitala radi рокпса gпЫtkа, koji је оЬјаУЈјеп u okviru pisanih materijala za sednicu i
dao је геё Branislavi рауlоујс koja је dala кгасе obrazlozel1je podnetog predloga. Iznela је da је
smal1jenje osnovnog kapitala posledica оопеге odluke о рокпсц gl1Ыtkа јег џкџрпа nerasporedena
dobit iz pIethodl1ih godina, гезегуе Drustva, kao i sIedstva еппэюпе ргегпјје, nisu doyoljni za
рокпсе gubitka. Kako је Zakol1om о pt'ivrednim dIl1stvi111a,ц clal1u 32]. pIedvidel1o, u гогпs)L/(~ajll
DrLlstvo гпоёе izvгsiti згпепјепје озпомпор kapitala radi рокпса gubitka. Radi se о smanjenju
kapitala bez promene пеtо ппоујпе DГllstvа i ле рпгпепјџјџ se odredbe о za5titi ромегћаса. Уесша
ропећпа za donosenje оуе odluke је :х od glasova, prislltnih odnosl1o predtsvaljel1ih па sednici.
Smal1jenje osnovnog kapitala se vrsi radi pokгj6a dela gllbitka u izпоsu od 3.792.012.209,07 dil1ага
i оЬаУlја se smanjenje ројеdiпаСl1е raclll1ovodstve11e vrednosti akcija, tako da 011апаkоп smапјеnjа
kapitala iznosi 209,087466 diпага, а vrednost Llkupnog ОSl10vпоgkapitala l1akon Sl11апјепјаiznosi6e
3.114.467.362,09 dinara

Kako nUe Ыlо .ргјјаУlјепЉ za diskusijH, Ргеdsеdпik Sktlpstine је izпео Predlog Odluke о
smапјепјll osnovl1og kapitala radi pokгj6a gubltka 11аglаsапје. Za ргеdlоg da se usvoji Odluke о
smапјеl1јu osnovnog kapitala {'adi роkгi6а gubltka Ыlо је 9.412.756 glasa, bez glasova pгotiv i bez
suzdгzапih glasova te је Skttpstina "Sojapгotein" A.D. Весеј sa sa 9.376.217 glasova za, tj sa sa
99,19 % glasova ргеdstаvljепih па sedl1ici donela slede611

ODLVKU О SMANJENJU OSNOVNOG КAPITALA RADI РОКШСА сиВIТКА

]. Оsпоvпi kapital Drustva iznosi ukupno 6.906.479.571,16 dinara up)acenog i uрisапоg
kapitala, а ргета podacima Сепtгаlпоg геgistга, depoa i kliгiпg haгtija od vгеdпоsti i
Agencije za ргivгеdпе registre. Оsпоvпi kapital DПlstvа podeljen је l1а ]4.895.524 kOl11acla
оЫспih akcija sa pravom glasa, bez потјпаlпе vrednosti, pojedil1acne racul1ovodstve11e
vrednosti 463,661404 dinara, oznake CFI kod ESVUFR, ISIN RSSOJAE21837,
геgistгоvапih kod Сепtгаlпоg геgistга, od kojih su 1.102.391 akcije sopstvene akcije
Drllstva.

7. OdlHkom о pokri6u guЬJtka od 30.06.2018. godine, Skttрstiпа Dгш3tvп је utvгdilа da Drllstvo
pokriva gllЬjtak nastao II 2017. gоdiпi u iznosu od 6.505.525.985,98 ргеl11а slede6em:

- 1Z nerasPOreael1e doblti iz ргеthоdпih godina
- iz rezervi Drtlstva
- iz sredstava el11isione ргеmје
- па teret OSI10VI1ogkapitala

1.530.814.608,58 diПaIЋ;
656.834.284,24 diпага;
525.864.884,09 dil1ага;

3.792.012.209,07 diлага;

2. Osnovni kapital Drustva pre smanjenja iZl10si 6.906.479.571,] 6 podeljel1 је l1а 14.895.524
оЫспЉ akcUa sa pravom glasa bez 110mјпаll1е vгеdпоsti, sa гасuпоvоdstvеП0l11 vгеdПОSСll
od 463,661404 diпага.

3. Оsпоvni kapital Drustva smапјчје se da Ы se роkгiо deo gubltka Drustva tI iZl10stJ od
3.792.012.209,07 diпага, јег Drustvo пе raspolaze dоvоlјl1iш sredstvima iz nerasporeaene
doЬjti i rezeIvi koje se mogu koristiti za te патепе.



4. Smanjenje kapitala Drustva vгsi se smanjenjem racunovodstvene vrednosti akcija.
5. Ukupna гаснпоvоdstvеl1а vrednost аксјја smanjuje se za 3.792.012.209,07 dinara, оопозпо

svaka akcija za 254,5739383904856 dinara, tako da пакоп згпапјепја osnovnog kapitala
pojedinacna racunovodstvena vrednost akcije iznosi 209,0874656098033 dinara.

6. Ukupal1 osnovni kapital, tj. ukupna racul1ovodstvena vrednost аксјја рге smanjenja iznosi
ukupno 6.906.479.571,] 6 dinara, а nakon smanjenja iznosi 3.114.467.362,09 dinara.

7. О sprovedenom smanjenju овпомюя kapitala, radi upisa smanjenja vrednosti osnovnog
kapitala izvrsice se registгoval1je ргогпепе LI Agel1ciji za ргivгеdле registre, а ргогпепе
vredl10sti akcija LI Сепtгаlпоm теягзтгџ, depou i kliгil1gll ћагцја od vгеdl10sti.

8. U skladu sa оУоm odlukom donece se izmel1e i uskladival1je dгugil1 opstih аката Dгustvа sa
ZakOl1om.

9. Оуа odluka registruje se kod Agencije za ргivгеdпе registre. Direktor Drustva podnece
prvavu radi registracije оуе odluke u zakonom predvidenom roku.

Tacka 6.

Predsednik Skuрstiпе је upoznao prisutne sa sаdгziпоm Predloga odluke о potvrdivanju
odlL!ke Nadzomog odbora о izboru revizora, koji је dostavljen, оdпоsпо оЬјауlјеп u оkviПl pisanih
materijala za sednicH. Skupstina Dru8tva је па геdоvпој, gоdisпјој sednici, odrzanoj 29.06.2017.
godil1e, dопеlа Odluku kojom је ovlastila Nadzorni odboI' da izvrsi izboI' ('evizora koji се obaviti
геУiziјн final1sijskjћ izyestaja i izvestaja о роsl0vапјu "Sojaproteil1"A.D. Весеј LI posloynoj 2017.
godini. Nadzorni odbol' је Ыаgоvгеmепо , postupajuci ро Odluci Skup8tine, syojom odlukom,
dOl1etoj 10.11.2017. za revizora izabrao KPMG d.o.o. Beograd koji је sa Dгustvоm zakljLlcio, а
zatim raskinL!o Ugovor о obavtjanju usluga revizije redovl1ih i konsolidovanih godisnjih
fiпапsiјskih izvestaja za 2017. godinu. Кэkо је sa prvobltno izаЬгапim Revizorom ugovor raskinut
16.04.2017. gоdiпе, NаdZОП1i odbor је istog dапа doneo odluku о јтепоуапји novog геvizога za
reviziju геdО\/пih ј konsolidovanih godisnjil1 final1sijskЉ izvestaja za 2017. gоdiПLl, ВОО d.o.o.
Beograd.

Kako је odlukom Skllрstiпе kојош је паdzоrnОI11Odboru роvегеп izbor revizora, оуај ol'gal1
оЬаvеzап da Skupstini podnese па odobrenje odluku о izvrsenom izboru, to Nadzorni Odbor оујm
рutеш predlaie don08enje odluke kojom se odobrava izbor BDO d.o.o. Beograd za revizora.

Kako ПЈје Ыlо ргiјаvlјепih za diskusiju, predsedl1ik Skupstine је izneo Predlog Odluke о
potvrdivanju Odlllke Nаdzогпоg Odbora о izboru revizora па glаsапје. Za predlog da se usvoji
Odluke о potvrdivanju Odluke Nadzorl1og Odbora о izboru revizora Ьil0 је 9.376.217 glasova "za",
"ргоtiv" је Ыl0 76.173 glasova , а пјје Ьil0 Llzdгzаl1ih glasova, ~j. od prisLltnih glasova па sedl1ici
99,] 9% је Ыlо "za", "рюtiv" је g!asalo 0,81 %, а пiје Ы!о lIzdIzanih, te је Skuрstiпа "SојаРl'оtеiп"
A.D. Весеј sa 9.376.217 glasova za, tj sa sa 99,19 % glasova predstavljenih па sednici dопеlаsledecu

ODLUKU
О ODOВI{A VANJU IZBORA REVIZORA

1. Odobrava se Odluka Nadzomog Odbora «Sојаргоtеiп» A.D. , dопеtа 17.04. 2018. godine,
kојош је, ргеша ovlascenju роуегепоm Odlukom Skupstil1e Drustva od 29.06.2017. godine
izvrsen izbor Revizora za l"eviziju fil1ansijskih izyestaja "Sojaprotein"A.D. Весеј u
poslovnoj 2017. godini, tako 8to је za reYizora izabran BDO d.o.o. Веоgшd.



2. Za zakljucenje Ugo.vo.ra о revizUi t1папsiјskih izvestaja u роslоvпој 2017. godini sa ВDО
d.o.o. Beograd o.vlascuje se GeneraJni direkto.r "Sojaprotein"A.D. Веёеј.

Tacka 7.

Ргесзеошк Skupstine је црозпао рпзџше sa sadrzinom PredJoga Odluke о јтеl10"апји
Rеvizо.га za revizUu fil1al1sijskih izvestaja "So.japrotein"A.D. Весеј za 2018. go.dil1ll koji је
dostav!jel1, оопоэпо оЬја"lјеп u okviru рisапih materijala za весшсџ. Оао је геб Branislavi
раУlоујс, која је izпеlа da роёю со dana иРЏсјуапја ovog predloga пјје do kraja зргоуеоеп
postupak pribavljanja i uporedivanja ропџџа za о.Ьауlјапје [evizije, predJaze se Skupstini da ovlasti
Nadzo.mi Odbol' da izvl'si izbor гемзога ko.ji се o.baviti l'evizijLI fil1ansijskih izvestaja i izvestaja о
posJovanju DГllS!\/а II 2018. 8odini, s tim 11<1 рг-ој пагеспој sedl1ici skLlpstine Nadzorni Осћог
o.dJukLlо izborLl podl1ese па оdоЬгепје.

Posto пјје ЬiJo prijavJjenih za diskusiju, predsednik Skuрstiпе је izпео Predlog Odluke о
izboru revizora za revizijll finansUskih izvestaja "Sojaproteil1 "А.О. Весеј za 2018. gоdiлu па
glаsапје. Za predJo.g da se usvoji оуа Odluka Ьјlо је 9.376.217 glasova "za", "protiv" је Ьјlо 76.173
glasova , а пiје ЬјЈо uzdl'zanih g1asova, tj. od prisutnih glasova па sednici 99,19% је Ьilo "za",
"protiv" је gJasalo 0,81 %, а пiје Ыlо uzdrzal1ih, te је SkLlpstil1a "So.japrotein" А.О. Весеј sa
9.376.217 gIasova za, ~jsa sa 99,19 % gJasova ргеdstаvlјепill па sеdпiсi done!a s!edecu

ODLUKU
О IZBORU REVIZORA

1. Za izbor Revizora koji се izvгsiti revlzlJu finansijskih izvestaja "Sojaprotein"A.D. Весеј LI
posJovnoj 2018. gоdiпi ovJasclije se Nac!zomi Odbor DПlstvа, s tim сја Nadzoгni Odbor тога od
SkLlрstiпе па ргуој пагеdпој sеdпiсi da zаtгаzi odobl'enje za izbol' Revizora.

2. Za zakJjLlCel1je Ugovora о revizUi tlпапsiјskih izvestaja "Sојарrotеiп"А.D. Весеј u роs!оvпој
2018. godini sa Revizorom koga izabere Nadzorni odbor ovlascLlje se Gel1eralni direktor
DгuStvа.

3. Оуа Od!uka stllpa па snagLl dапош dопоSепја.

Tacka 8.

Pгedsednik Skuрstiпе је Llроzпао ргiSlltпе sa sadrzinom Pгedloga odlttke а јтепоУanjи сlапоуа
Nadzo.rno.g odbora »Sојаргоtеiп«А.D. ВеСеј. U prethodnom periodLl је do.slo do prestanka mandata
dvojici сlапоуа Nadzoгnog odbora, Zогапu Mitrovicu mandat с!апа Nadzornog odbora
"Sojaprotein"A.D. Весеј istekao је zakljHcno sa 16.10.2017., dok је DaliЬoru JevtiClI podnosenjem
ostavke, dana 30.11.2017. gOliine prestao. l11al1dat сlапа Nаdzоглоg odbora . Nadzomi odbor је
l1ako.n prestanka mal1data сlапоуа, LI clanstvo kooptirao ZOl'al1a Мitюviса i dl' Dragana LOl1caIa,
tako da Јт mandat сlаl1а NadzOl'l1og оdЬога traje do prve паl'еdпе sednice Skllрstiпе, saglasno сlапи
436, odno.sno 386. Stavu 4. Zakona о privIednim Dгustvimа. Nadzorni Odbo.r је predlazio Skupstini
da za с!аl10уе Nadzornog Odbora јтепије Zо.гапа Mitrovica i dr Dгаgапа Lo.ncara Posto је
pl'ed!ogo.m od!Llke о.ЬLlhvасеп izbor dva сlаl1а NO, i posto se glasa о izboru liспоsti za сlапstvо u
orgal111,ро.tгеЬпо је sprovesti g!аsапје о svakom od pred!ozenill ропао.sоЬ.

Posto пјје ЫЈо ргiјаvlјепih za diskLlSijL1,Pt-edsednik Skltpstil1e је ргуо iZl1eo па glasanje pt"ed!og da
se za с!апа Nadzomog odbora »Sojaprotein« A.D. Весеј јmеl1ије Zогаn Mitl'ovic. Protiv ovog
predloga Ыl0 је 9.452.390 glasova, tj 100% glasova predstavljenih па sеdпiсi, а пјје ЫЈо glasova
"za", niti uzdгzапih od g!asanja, te Skllpstina пiје јmепоуаlа Zorana Mitrovica za сlапа Nadzornogf() {~dbora Drиstva. (!



Ргеdsеdпik Skupstil1e је zatim iZl1eo па glasal1je ргеdlоg da se za сlаl1а Nadzornog odbora
»Sojaprotein« A.D. Веёеј цпепџје dr Dгаgаl1 Еопёаг. Za оуај ргеdlоg Ыlо је 9.376.217 glasova
"za", "рюtiv" је Ы!о 76.173 glasova , а пјје Ыlо llzdгzаl1ih glaso\'a, Ч. od рпзшгпћ glasova па
sedl1ici 99,19% је bllo "za", "рюtiv" је glasalo 0,81%, а шје Ыlо uzdгzаl1ih, те је Skupstina
"Зојарготеш'' A.D. Вебеј sa 9.376.217 glasova za, tj sa sa 99,19 % glasova predstavljel1ih па
sednici donela slede6u

о DLUKU
О IZBORV CLANA NADZOI{NOG опвокх «SOJAPROTEIN»A.D.

1. Utvгduје se da је Zoranu Mitrovi6u mапdаt ётапа NаdZОП10gоdЬога "Sојарюtеiп"А.D. Веёеј
istekao zakljucno sa 16.10.2017., kao i da је DaliЬonl Jevti6u роспозепјегп ostavke, dana
30.11.2017. godine ргезтао шапdаt сlапа NаdZОl'Поgodbora "Sojaprotein"A.D. Веёеј

2. Nadzoгni odbor је izvrsio kooptiranje сапоуа i to dana 15.11.2017. godil1e izvt'sena је
kooptacija сlаl1аZoral1a Mitt'ovi6a, dok је 26.02.2018. godine izvгsеl10kooptil'anje dr. Dгаgапа
Loncara. Мапdаt kooptiral1im сlапоујта NadzoГl1ogodbora istice па ргуој nare(inoj sednici
Skupstil1e Drustva.

3. U Nadzorni Odbor «Sojaprotein»A.D. Бесеј јтепије se сlап Nadzornog Odbora:

Dragan Loncar сЈао

4. Mandat сlапа Nadzornog odbora tl'aje 4 godil1e.

5. Оуа Odluka stupa па snagu dапош dOl1osel1ja.

Kakoje dl1evl1ired iscrpljen, sedl1icaje zavrsel1a и 13,1511.

/ /A~S~I~Ifu(lL
r _;wfalJllinka

!'~ц.'-) <"_,',\1'i\! .,' t PREDSEDNIK
~ ~b~ "(.fШ-SТINЕ "SOJAPROTEIN"A.D.
AKC:IONAR5~~O tf.1'" -: .

;t"-A P~ENPDU ",ОЈр,'" - ....

KOMISIJA ZA GLASANJE
~

Мilоп BrkJja~\NJ<"7

Mal'ia Sabo L L/"\.
/' ~

Војао Beli~ .....71a--",:;:;;,_;;tt,-,-{ _


