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Redovlla sеdпiса Skupstille »Зојарготеш« Akcionarskog Drustva za ргегаоџ soje Веёеј
осгйала је 29.06.2017. gоdiпе u u poslovnim ргозтопјагпа '«Sојарюtеiп'« А.О. u Веёејџ,
Illdustl"ijska 1, sa роёеткогп u 1200 базоуа. Ukupan Ьгој akcija Drustva је 14.895.524, а
Drustvo розесџје 1.102.391 зорвтсепџ akciju, koje пегпајџ pravo glasa i пе гаёџпајџ se u
kvorum, tako da ukuрап broj akcija sa ргауогп glasa па уапгеопој Skllpstini izпоsi 13.793.133
Sedl1ici Sll prisllstvovala 1 zаstuрпik koji је zastupao 3 аkсiопага sa џкџрпо 9.390.013
glasova, , sto Ciпi 68,08% od lllШР110gЬгоја akcija sa ршvоm glasa па оуој sеdпiсi Skupstine
Drllstva, tako da је Skllрstiпа јl11аlаkVОПll11
za rad i odlucival1je.
Na sеdпiсi Skuрstiпе "Sojaproteil1" А.О. Весеј dопеtе Sll sledece Odlllke:

1. Izbor Predsednika Skupstine, UtJJraiJJanje
KomJsije za glasanje
Za Ргеdsеdпikа Skupstil1e аkсiопага"SојаРl"оtеiп" a.d. Весеј sa 9.390.013 glasova "za", bez
llzdгzаl1ih јЕ glasova "protiv" (tj. od ргiSlltпiћ glasova па sеdпiсi 100% је bilo "za) izаЬгапа је
Gшdаl1а Вогоујс, а па tll tlJl1kcijll је izаЬгаl1а do izЬога поvоg Ргеdsеdпikа SkllрStiпе. U
kOl11isijuza glasal1je Ргеdsеdпik Skupstil1e iшепоvаlа је Mal"ijll Sabo, Војапа Belica i Мilапа
Brkljaca.

2. USЈЈпјапјеZарisпikп sa pl'etlzodne se{lnice Skupstine akcionara "Sojaprotein" A.D.
Весеј
Zарisпik sa ргеthоdl1е sedl1ice Skuрstiпе Dгustvа оdгzапе 27.06.2016. godine llsvojel1 је sa
9.390.013 glasova "za", bez llzdгzапЉ јlј glasova "рюtiv" (tj. od ргisutпih glasova па sednici
100% је bilo "za).

3. DOl1osenjeodluke о usvajanju

-

IZ\Јеstпјао posloJJanju
Finansijskilt iZJJestaja"Sојщноtеin 'A.D Весеј . za pos[ovnu 2016. godinu i
Izvestaja
ReJJizora
i
uSJJajanje
Konso!idoJJanilt
Finansijskilt
IZJJestaja·Sojaprotein·'A.DВесеј za pos[ovnu 2016. go{!inu i Izvestaja Revizora
IZJJestajaNa{lzornog о{!ЬО/'а

Skuрstiпа је llsvojila Odlllkll о llsvајапјll Izvestaja о роslоvапјu, Fil1al1sijskih izvestaja
"Sојаргоtеiп"А.D Весеј . za роslоvпt.l 2016. godil1u sa Izvеstајеш Rеvizога i llsvајапјu
Копsоlidоvапiћ Fiшшsiјskih Izvestaja"SojapIoteil1"A.D Весеј za poslovnu 2016. Godil111sa
Izvestajel11 геvizша i Izvestaja NаdZОП10gоdЬога, sa 9.390.013 glasova "za", bez uzdгzапih
ili glasova "ргоtiv" (tj. od ргiSlltпiЬ glasova па sedl1ici 100% је bllo "za).

4.

Usvajanje odluke о рокпси guhitka

Skllpstinaje llsvojila Осйџкџ о рокпсц gubitka sa 9.390.013 glasova "za", bez llzdIzanih ili
glasova "pIotiv" (tj. od рпзшгџћ glasova па sednici 100% је bilo "za).

5.

Usvajanje O(lluke о йпепоуапји Revizora га reviziju jinansijskih izvestaja
"Sojaprotein"А.д Веёеј га 2017. GO(!inll;

Skuрstiпа је usvojila Odluku о ппеломапјџ Revizora za reviziju fiпапsUskih izvestaja
"Sојаргоtеiп"А.D. Веёеј za 2017. gоdiпu sa 9.390.013 glasova "za", bez uzdгzапih ili
glasova "protiv" (tj. od рпзшшћ glasova па веошс: 100% је bllo "za).

6.

Usvajanje O{lluke о razresenju 1 izboru clanova Nadzornog
"Sojaprotein"А.д Весеј

Odbora

Slшрstiпа је llsvojila Odlllkll о izborll clana Nadzornog Ооэога "Sojaproteill"A.D. Веёеј sa
9.390.013 glasova "za", bez llzdIzаl1Љ ili glasova "protiv" (tj. od рпзшшћ glasova па sednici
100% је bllo "za).

7. UsvajanjeOdluke о izmenama i (lopunamaStatllta "Sojaprotein"А.д Весеј

Skl1pstil1aје llsvojila Odlllkll о о izmenal11a i dopunama Statllta "Sojaprotein"A.D. Весеј sa
9.390.013 glasova"za", bez llzdrzal1i11ili glasova "protiv" (tj. od ukupnog broja akcija sa
РIЋVОl11
glasa l1a sednici, odnosno od llllp110gbroja glasova l1a sеdпiсi 68,08% је bllo "za",
bez llzdl"ial1ihili glasova "pIotiv").

