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Предмет: Обавештење о одлагању достављања и јавног објављивања
кварталног финансијског извештаја

Поштовани,

Издавалац SOJAPROTEINAKCIONARSKODRUSТVOZA PRERADUSOJEВЕСЕЈ,Industrijska
1, Весеј матични број: 08114072 су даљем тексту: Издавалац) као јавно акционарско
друштво је обавезно да састави квартални извештај за први квартал 2018. године,
објави га јавности и достави Комисији за хартије од вредности и Београдској Берзи овај
извештај, најкасније 45 дана након завршетка првог тромесечја, као и да обезбеди да
квартални извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана
објављивања све у складу са чланом 53. Закона о тржишту капитала("Сл. гласник PC'~
Ьг. 31/2011/ 112/2015 i 108/2016). Поред наведеног, дефинисано је да квартални
извештај садржи кварталне финансијске извештаје, извештај о пословању друштва у
првом кварталу 2018. године и изјаву лица одговорних за састављање кварталних
извештаја.

Издавалац је одложио достављање и јавно објављивање годишњег извештаја за 2017.
Како је то Издавалаци навео у обавештењу од 30.04.2018., до одлагања достављања и
јавног објављивања годишњег извештаја је дошло због промене ревизора и околности
да новоангажовани ревизор није успео да до 30.04.2018. заврши -ревизорски извештај
тако да привредно друштво SOJAPROТEINније свеобухватно комплетиралофинансијске
извештаје као и извештај о пословању.
Имајући у виду да је комплетирање годишњих финансијских извештаја за 2017. годину
представља предуслов и почетно стање за израду кварталних финансијских извештаја,
а нарочито биланса стања за прво тромесечје 2018. године, то је достављање и
објављивање Кварталног извештаја Издаваоца условљено достављањем и
објављивањем Годишњег Извештаја за 2017. годину .
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Издавалац ће Квартални Извештај за прво тромесечје 2018. године доставити и објавити
одмах по достављању и објављивању Годишњег Извештаја за 2017. годину, што ће бити
учињено убрзо.

у Бечеју,14.05.2018. године
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