"SOJAPROTEIN"
А.О. ВЕСЕЈ
SKVPSTINA AKCIONARA
Оапа: 06.05.2019.g.

ZAPISNIK
Voden па, геёомюј godisnjoj Skupstini Akcionarskog drust\lu za preradu soje "Бојарготеш'
Веёеј, осгйапој 06.05.2019. godine џ u ргозюпјагпа OI1lstva - u velikoj sali za вавтапке
"Sojaprotein" А.О. u Веёејџ за роёеткогп u 0900ёазооа ..
Ukupan Ьroј akcija Orust'voaје 13.793.133, $to predstavLju ј ukupan Ьroј akcija sa
ргауогп gLasu па ovoj Skupstini iznosi 13.793.133.
Skupstini prisustvuje jedan рџпогпоспйс akcionara , koji zastupa, jedl10g аксюпага, Victoria
group АО Beograd вв ukupno 9.785.675 akcija i isto tol1ko glaso\lu.
Orustvu пгзџ dоstаvlјепе dгugе ршюпюст, а гпзџ dostavljeni formulari za glasanje u
odsustvu.
Pored рџпогпоспјка аксюпага Skupstini prisustvuju: Ргеdsеdпik NadzonlOg Odbora,
Branislava РаУl0\/јс, зарјзгпёаг, Регаг Oolinka i tlanovi komisije za glasanje Мйап Brkljac, Мапа
Sabo i Војап ВеlјС.
Sednicu је otvorila Branislava Pavlovic, koja је iznela da је оуо redovna, godisnja sedl1ica
Skupstine Orustva, koju је sazvao Nuclzorl1i odbor svojom odlukom od 05.04.2019. godine u
propisanom roktl od 30 dan pt'e odrzavallja эедl1јсе, ири6јуапјет poziva za Skupstinu sa
predlozirna odluka, objavljivanjem 118 iпtегпеt stГЗl1iсi Orustva. Poziv za sednicu, sa dnevnim
redom оуе sednice Skupstil1e drustva objavljen је, па [ntemet stranici Beogradske Berze i па
Internet stГШliсiAgenc1je za privl'cdl1e registre.
Saglasno zakonu о рrivrеdl1iш drustVlша, za дап akcionara је utvrden deseti dan pre
odrZavanja Skupstine, 26. april 2019. godine, ра akcionari koji su па taj dan. upisani u evidenciju
Centralnog registra Hartija od vrednosti ostvarujll pra\/o па ucesce u radu. redovne sednice
Skupstil1e "Sojaprotein"A.O. Вессј, tj. koji ostvaruju pravo glasa.
Branislava Pavlovic је predlozila сlа se pristupi utvrdi\lanju kvoruma za rad Skupstine, te је
l1akon utvrdivanja Ьгоја prisutniIJ, odnosno predstavljeniћ akcionara konstatovala da је 'па sednici
predstavljeno 9.785.675 akcija, odnosno glasova, 5tO ё1пј 70,95% od ukupnog Ьгоја akcija sa
pravom glasa па O\loj scdnici Skupstine ОПlstvа, 5tO znaci da је па sedl1ici predstavljeno vise od
polovine од uktlpnog Ьюја зkсјја sa ргауоm glasa, te да Skupstina јmа kvorum za rad i
оdluСivапје.
Branislava РаУlоујс је iZl1ela da се Skupstina saglasno Zakonu i Statutu raditi u skladu sa
dopunjenim dnevnim redorn.

DNEVNIRED
1. Izbor P1'ed.\jedllikaSkllpstille, Utvn/ivanje Komisije za glasanje;

2. Usvajallje Zapisllika sa pret!rodJle sednice Skllpstille akcionara"Sojaproteill·"A.D.
Весеј;
3. Dt}llosellje odluke о usv.ajanjll:
Izvestaja о posloval1ju
Fil1.an....
·ijskiIl izvestaja ·"Sojaproteill·"A.DВеСеј. za pO!<.·lovllll
2018. godillll i IzveJtaja
Revlzora
lzvestaja Nadzornog оdlЮl"(1

О /)ok";clIgllbltka
5. DOItoselljeOdluke о зтанјепји o.'iIlovltogkapitala nzdi pokrica g"hitka
6. DOllo.felljeOdluke о [гтената i аорипата Stafuta "Sojaprote;1l"A.D. Веёе]

4. Попойепје Od/uke

Tacka 1.
Branislava PavloviC је predlozila da ве рпэшрј izbor Predsednika Skupstine Akcionara.
Prcdlozila da se za Predsednika izabcl'e Согсапа Вогоу!с. Роёго пјје Ыlо prijavljenil1 za diskusiju,
niti su izneti drugi predlozi, iznela јс predlog па glasanjc. Za predlog da se za predsedavajuceg
Skupstine izabere Согёапа Вогомс bilo је 9.785.675 glasova ..za", tj. od prisutnih glasova па sednici
100% је Ыl0 "za'" dok гцје bllo glasova ргоп«, ni uzdr7.апihglasova, te је Skup!;tina ва 100% glasova
рпзшшћ, odnosno завшрашћ akcionara допеlа sledecu

ODLUKU

1. Za Ргеdsеdпikа Skнрstiпе »Sojaprotein«A.D. Веёеј Ыга se Gогdапа Вогомс ва
mапdаtоm koji traje до izbora novog Predsednika Skuрstiпе Drustva.
2. Оуа Odluka stupa па sl1agu оdщаh.

Predsednica Skupstil1e је iznela da se КО111јВЈји
za glasanje imепuјu МiJап Brkljac, Maria Sabo i Bojan
Zakonu о privrednim drustvima Predsednik Skupstine јтепије clanove
Коmјвјје za glasanje, to је Skupstina donela sledecu

Bclie. Kako saglasno

ODLUKU
1. U kOInisiju zu glasanje Skupstine )}Sojaprotein«A.D. Весеј јтепији se Мјlап Brkljac,

Магја Sabo i Војап ВеНе.
2, Ova Odluka stupa па snagu odmah.
Tacka 2.
Predsednica SkHpstine је navela da је zapisnik sa prethodne, vanredne Skupstine odrL.ane
07.09.2018. godine Ыаgоvгеmсl1о dоstзvlјеп u okviru рisаniћ muterijala za оуи sednicu, nakon
cega је, predlog za usvajanjc Zарisпikа ва prethodne sednice Skupstine је iznet па glasanje.
Za predlog da se O\luj zapisl1ik usvoji Ыlо је 9.785.675 glasova ,7-'\", tj. od prisutniћ glasova па
sednici 100% је Ыl0 "za", dok nije bllo glasova protiv, ni uzdГ.ашihglasova, te је Skupstilla sa 100%
glasova prisutllil1,оdпоsпо zаstuрапi1lakciol1ara<lопеlа slcdecll

ODLUKU

Usvaja эе zapisnik sa vanredne Skupstine Akcionarskog
odriane 07.09.2018. godine.

drustva "Sojaprotein"

Весеј

Tacka 3.
Predsednica Skupstine је dala гсс Predscdniku Nadzomog odbora, Branislavi Pavlovic, koja је dala
иэrnепо obrazlozenje Predloga џвмајалјџ Fiпаl1siјskiћ izvestaja Dгustvа, Izvestaja о poslovanju sa
Izvestajem Nadozomog odbora, i (zvestaja nezavisnog Revizoгa za poslovnu 2018. godinu. Iznela
је da su izvestaji Drustva objavljeni zajedno за Pozivorn па sednicu, а i objavljeni эи u okviru
GodiSnjeg Izvestaja za 20) 8. godinu, te su аксюпап irnali pri1iku da se sa омгп izvestajima
upoznaju. lzne1a је da је drustvo (и hiljadama dinara) ostvarli u ргойој poslovnoj godini prihode od
14.540.303 dinara, а гаslюdе od 17.349.41.1 ёшага, [е da је guhitak 2.789.391 dinara. Misljenje
nezavisnog Revizora, ВDО d.o.o. Beograd је pozitivno, uz skretanje раёпје rukovodstvu - tj. Оа
finansijski izvestaji Drustva istinito i objektivno prikazuju njegov ројойај, а skretanje райпје ве
odnosi па napomenu 2.4 u fil1asijskim izvestajima, tj. Dа su оуј sacinjeni u skladu sa пасе10m
sta1nosti роэlоуаnjа. U toku 2018. godine МК Огоир doo preuzeo је potraiivanja prema Vicotoria
Group, 5to ukljucuje i роtгаzivапја ргета Drustvtl, od doatdasnji11 zajmodavaca (pos)ovne Ьаnkе), а
da do dana sасinјаvапја (zvestaja nezaisnog revizora пјје izvrseno restruktuiranje OYiћpotraiivanj~
5tOmoze ukazivati па шаtеriјаlпu neizvost nastavka рэlоуапја u pгedvidljivoj buduCl1osti. Sa druge
stral1e, tokom 2018. godine МК Grupa (kojoj pripada i мк Оl'Oир d.o.o.) је Ба Victoria group iJili
пјепil11 с!апјсаmа zakljuCila vise Llgovora о РОБl0Уl10јsaradnji ј Ыlа је znacaj dobavljac иlјаПса
koje preraduje »Sojaprotcin«A.D. Dodatno Victoria Group (sto obullvata i Drustvo) је uspela da
obazbedi fil1ansiranje obrtJ1il1sredstava i zalihe potrebne za pгoces proizvodnje u 2019 ..godil1i.
Nakon datog obrazlozel1ja predlog Odluke о usvajanju izvestaja »Sojaproteil1«1\.D. za 2018.
godinu i smanjel1ju osnovl1og kapitala је iZl1ctпа glаsапје.
Za pred10g da se uэуојј Odluka od1uke о иБуајапји izvestaja »Sojaprotein«A.D. za 2018. godil1U,
gJasalo је 9.785.675 glasova "za", tj. od ргisutlliћ glasova па sednici 100% је Ыlо "za'·, dok пјје
Ыlо glasova protiv, l1ј uzdr.lanih glasova, te је Sktlpstina эа 100% glasova рrisutnЉ, odl1osno
zastupanih akciol1ara dOl1elasledecu

ODLUКU О USVAJANJU IZVEST АЈА
"SOJAPI~OTErN" А.О.ВЕСЕЈ zл POSLOVNU 2018.GODlNU
Usvajaju se Finansijski izvestajj "Sојаргоtеiп" А.D.ВеСеј za poslo\'11u 2018.godinu i to:

( u ћilјаdamа dinara)

Ukupni prihodi (РОБl0Уl1јргЉоdi, tinal1sijski рriћ.оdi i ostaJi prihodi)

14.540.303

Ukupni rashodi (poslovni rasllOdi, final1sijski rashodi i osta1i rashodi)

17.349.411

Gubltak
Odlozeni porcski prihodi
Ncto Gubltak

2.809.108
19.717
2.789.391

11
Usvajaju Бе Izvсs{зј о poslovanju "Sojaprotein" A.D.Becej za РОБlоvnи 2018.godinu i [zvestaj
Nadzornog odbora ..Sојаргоtеiп··Л.D. Веёеј koji istil1ito i objektivno odrazavaju poslovanje Akcionarskog
drustva u роslоvпој 20 I8.g0dini.
111
Usvaja se lzvestaj l'сvizоП1 ВDО д.О.О. Beograd о ["eviziji fiBansijskih izvestaj~l i za poslovllu
2018.goditlLl.

IV
Оуа Odluka stupa па sl\agu dапоm dопоScпја.

Tacka 4.
Predsednica Skupstinc је џрозпа!а рrisutпе da је predlog Odluke о рокпсџ gLlbltka
»Sојаргоtеiп«А.D. koji је uputio Nadzol1li odbor dostavljen u оkviгu pisanih materijala, te је dala
гсс Вгапislаvi Рамомс, koja је iZl1cla кгасе obrazlozenje podnetog prcdloga. Nadzornj odbor, па
озпоуџ сlапа 270, u vczi sa ёlа11011l305. Zakona о privrednim drustvil1la, podnosi Skupstini па
predlog da se gubltak koji је Orustvo ostvarilo u роslоvпој 2018. godini џ iznosu od
2.789.391.139,78 dinara, pokrijc ёсћпџёпо џ iznosu od 1.518.540.144,41, od cega se deo gubltka
od 13.882.217,24 dinara pokriva па teret пегаврогеёепе doblti tekuce godit1c, dok se deo guhitka od
1.504.657.927,17 dinara pokriva вгпапјепјегп osnovnog kapitala, а da се deo gubltka u iznosu od
1.270.850.995,37 dinara blti pokriven ј7. buduceg poslovanja Drustva.
Nakon datog оћгазјойепја, Pl'edscdnik Skupstine је iznela Prcdlog OcHuke о izmenama i dорuпата
Statцta »Sojaprotein<<A.D. па glasanje. Za predlog da ве usvoji Odluka о роkЛси gibltka glasalo је
9.785.675 glasova ,.za'" tj. od pt'isutt1jћ glasova па sednici 100% је Ыlо "za'" dok пјје hilo glasova
protiv, l1ј uzdriапЉ glasova, te је Sktlрstiпа sa 100% glasova ргisutпih, odnosno zastupanill
akcionara dопсlа sledecu

ODLUKU
О POKRICU GUBITКA'·SOJAPROTEIN"A.D.

В.ЕСЕЈ

1. Gubltak "Sојаргоtеiл··А.D. 8еёеј t1astao и ровlоупој 2018. gоdiпi iZl10si 2.789.391.139,78
dil1ara.
2. Orustvo delimicl10 pokriva gubltak nastao
1.518.540.144,41 dinara, ргста slede6em:
-

u poslovnoj

2018.

godini

и lZnOSU od

1znos od 13.882.217,24 dinaгa па teret пегаsрогеdепе dohiti tekuce gоdiпе;
iznos od 1.504.657.927,17 (Iinaгaоа teгet osnovnog kapitala.

3. Осо gubltka u iZПОSLI
od 1.270.850.995,37 dinara D\'Ustvo

се pokriti

iz buduceg posloval1ja.

4. Оуа Odluka stupa па snagLIdanom odllOsenja.

Predscdnica Skuрstiпе је upozl1ala prisutne da је predlog Odluke о izmenama i dopunama Statuta
»Sојаргоtеiп<<А.D. koji је uputio Nadzorni odbor dostavljen u okviru рisапih materijala. kao i daje
za dопоsепје оуе odluke пеорhоdl1а \lcCina od ukuрпоg Ьгоја akcija sa ргауот glasa па danaSnjoj
sednici Skupstil1e tj. Vise od 6.896.568 glasova), te је dala гес Branislavi Pavlovi6, koja је iznela
krace оЬгаzlоi.епје роdпеtоg predloga. [zпеlа је da је па гedovnoj godisnjoj 8ktlp5tini, od
30.06.2018. godine '·Sојаргоtеiп"'А,О. doneta Odluka о smапјепји osno\'nog kapitala radi pokri6a
gubitka. Clanom 7. Оуе o(i1Hkeргорјвапо је da се Drustvo гadi upisa smзпјсt1ја vrednosti osnovt1og
kapitala izvrsiti registrovanje РГОl1lепеи Agenciji za ргivгеdпс registre, а рromепе vrednosti akcija
u CCl1tгall1ornгеgistш, depou i klil'ingtl 11artija od vrednosti. Ро sprovedcnom postupku, koji је
оkопсап izdavanjem resenja Аgепсiје za ргivгеdпе "egistrc Ьг. 8068508/2018, 0(1 10.08.2018.
godil1c, stekli ви sc us10vi za гealizaciju ёlаl1а 8. odlukc о sm8пјспји OS110Vllog
kapitala radi pokrica
gubltka kojim је ргорisало da се вс skladu izvrsenim smanjenjem kapitala doneti odgovarajuce
izt1lcne i usklattivanje drugih орstiћ akata Drustva sa Zakonol11. U cilju rea1izacije оуе obaveze,
Nadzomi odbor podnosi Sktlpstit1i predlog odluke о izmепamа i dорtlпаша Statuta
..Sojaprotein" А.О.

Tacka 5.
Ргесвесгпса Skupstine је upoznala prisutne sa sаdriiпош Predloga odluke о smanjenju
osnovnog kapitala radi pokri6a gubltka, koji је оЬјауlјеп u okviru рјзапјћ materijala za sednicu i
dao је геё Вгапјвјам] раУl0ујс koja је dala krace obrazlozenje роспегој; pred1oga. Iznela је da је
smanjenje osnovnog kapitala posledica dOl1cte odluke о рокпсџ gubltka јег Drustvo пета
nerasporedenu doblt iz prethodniћ godil1a 11јrezerve koje зе mogu koristiti za оуе патепе. Kako је
Zakопош о ргivгеdпim drustviша, u сlаl1и 321. predvideno, u гогп slucaju Drustvo тпойе izvrsiti
зшепјепје osnovnog kapitala radi рокпса gubltka. Radi зе о smanjenju kapitala bez рготепе пето
ппоуше Drustva i пе рпгпепјџјџ se odredbc о zastiti poverilaca. Уесјпа роtrеЬпа za donosenje ove
odluke је ~ od glasova, prisutnih odnosno predtsvaljenih па sednici.
Smanjenje osnovnog kapitala зе vrsi radi pokrica dela gubitka u iznosu od 1.518.540.144,41
dinara i оЬауlја se sшапјепје ројеdiпаёпе racunovodst\'e.ne vrednosti akcija, tako da опа nakon
srnanjenja kapitala јZnОЗЈ 100,00 dinara, а vгеdпоst ukupnog оsпоvпоg kapita1a nakon smanjenja
iznosice 1.379.313.300,00 dinara
Nakon datog obraz10zenja, predsednica Skupstine је iznela Predtog Odluke о smапјепјu
osnovnog kapitala radi роkПса gubltka па glasanje.
Za predlog da se изуојј Odluke о о зmапјеnjи osnovnog k.apitala radi pokrica gubltka Ыl0 је
9.785.675 glasova "za", ђ. od prisutnih glasova па sednici 100% је ЫЈо ..za"', dok niје bllo glasova
protiv, l1ј uzdгzапih glasova, te је Skupstil1a sa 100% g\asova prisutnjh, odl1osno zastupanih
akcionara donela sledecu

ODLUKU
О SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA RADI POКRICA GUBITКA
1. Osnovni kapital

Drustva

iznosi ukupno 2.883.971.227,17 дјпага uplacenog

i upisal10g

kapitala, а ргеша podacima Cel1tralnog registTa, depoa i kliгing hartija od vrednosti i
Agel1cije za privredne registre. Osnovni kapital Drustva podeljen је па 13.793.133 komada
оЬiспih akcija sa pravorn glasa, bez поrnјпа\пе vrednosti, pojedinacne racunovodstvcl1c
vrednosti

209,087466

dinara,

oznake

CFI

kod

ESVUFR,

ISfN

RSSOJAE21837,

registrovaniћ kod Centralnog registra.
2. Odlukom

о pokri.cu guЪitka od 06.05.2019.

godine, Skupstil1a Drustva је utvrdila da

DruStvo dеliщiспо pokriva guhitak l1astl10 u 2018. godini u iznosu od 1.518.540.144,41
dinara, ргета slede6em:
-

Iznos od 13.882.217,24 dinara па tcret nerasporedene doblti teku6e godine;
iZIlOS od 1.504.657.927,17 dinara па teret OS110V110g kapirala.
3. ОSПОVl1ikapital DruStva рге smal1jel1ja iZ110S12.883.971.227,17 podeljen је па 13.793.133
oblcnih akcija за pravorn glasa bez потјпаlпе

vrednosti, sa racLl11ovodstvenom vrednoscu

od 209,087466 dinara.
4. Оsпоvпi kapita\ Drustva smanjllje se da Ы зе pokrio deo gtlЫtkа Drustva u izпоsu od
1.504.657.927,17 dinara, јег DfllSLvo I1C loaspolaze dovoljnim srcdstvima 1z nerasporedenc
doblti, niti iша rezerve koje зе 11lOgukoristiti za te l1amene.
5. Smal1jenjc kapitala Drustva \rrsl

SC

s1l1unjel1jemracunovodstvel1c vredl10sti akcija.

6. Ukupna гаёџпомоџвгсепа мгеопоэ: akcija smanjuje se za 1.504.657.927,17 dinara, odnosno
svaka akcija ха 109.087466 dil1ara, tako da nakon вгпапјепја osnovnog kapitala ројешпаёпа
гаёџпосоёвгоепа vrednost akcijc iznosi 100,00 dinara.

7. Ukupal1 osnovni kapital, tj. ukupna гаёџпосоовгсспа vrednost akcija рге smапјепја iZl10si
ukupno 2.883.971.227,L7 dinara, а паkоп зшапјепја iznosi 1.379.313.300,00 diпага.
8. О вргоуеёепогп smапјепјu osnovnog kapitala, radi џрјва вгпапјепја мгесповп osnovnog
kapitala izvrsice se registroval1je рromепе u Лgеl1сiјi za privredne registrc, а promene

меппово akcija u Септгаћтогп registru, depou i kliril1gu ћагпја od vrednosti.
9. Ovlascuje se Predsednik Sktlрstiпе da и вћзёајџ potrebe izvrsi sve пеорЈюdпе tehnicke
korekcije i izmепе оуе Odluke, radi пјепе џвреёпе reaJizacije., tako da sc tl111 kогеkсiјаша
пе тпепјајџ пјегп hitni етегпегп.
10. U skladu sa оуоrn odlukom donecc se izmene i usklш.livапје drugih opstjћ akata Orustva sa
Zakonom.
11.0уа

odJl1ka registruje se kod Agel1cije za рrivгedпе registre. Direktor Drustva podnece

prijavu radi registracije оуе odluke u zakol1om ргеdvidепOln rok.-u.

Tacka 6.
Preclsedl1ica Skupstil'1e је upoznala Рl'isutпе sa saddil10m PredJoga od1uke Odluke о izmel1ama i
dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. koji је llputio Nadzomi odbor dostavljel1 u okviru рisапЉ
rnaterijala, kao i da је za dOl1osenje оуе odluke neophodllu уеСјпа od ukupl10g Ьгоја akcija sa
pravom glasa па danasnjoj sednici Skupstil1e tj. Vise od 6.896.568 glasova), te је dala гес Bral1islavi
РауIОУЈС,koja је iZl1ela krace obrazlozenje podnetog predloga. апеlа је da је па val1rednoj
Skupstil1i, od 07.09.20] 8. godine "Sojaprotein" А.О. doneta Odluka о pOl1istayal1ju sopstvel1ill
akcija 1 sшаI1јеl1јu osnovnog kapitala. Сlапош 10. оуе odluke propisano је da се Dru!tvo radi upisa
ропistепја sоsрtvепil1 akcija i smanjel1ja oSl1ovnog kapitala izvrsiti registrovanje ргоmепе u
Аgепсiјi za pl'ivredl1c registre, а РГОl11спеvrednosti akcija u CCl1tralnom regist.Гl1,depotl i kliringu
hartija od vredl1osti. Ро sprovedenom postupku, koji је okoncal1 izdаvапјеm re~cl1ja Agencije za
privredl1e registre Ьг. ВО 122895/2018, od 03.01.2019. godil1e, stek1i su se uslovi za realizaciju
сlапа 14. odJuke о smal1jenju osnovl1og kapitala kojim је ргорisа110 da се se skladu izvrsel1im
smanjenjem kapitala doneti odgovaraju6e izmene i uskladivanje drugih opstih akata Drustva sa
Zakonom. U сНји realizacije оуе obaveze, Nadzorni odbor podnosi Skupstini predlog odluke о
izme.nama i dорuпumа Statuta "Sojaprotein·'A.D.
U сНји realizacije оуе obaveze, Naclzomi odbor podnosi Skupstini predlog odluke о izmel1ama i
dopunama Statuta .,Sojaprotein"A.O.
Nakon datog obrazlozel1ja, Predsednica Skupstine је iZl1ela Predlog Odlukc о izmenama i
dopunama Statuta »Sојаргоtеiп{<А.D. па glasanje. Za predlog da se usvoji OdlUka, о о izmenam,a. i
dopunarna Statllta »Sојарrotеiп«Л.О.Ыlо је 9.785.675g1asova "za", а niје bllo glasova.,protiv'· niti
uzdrZal1ih glasova, tj. od llkupnog Ьтоја akcija sa ргаvош glasa па sednici 70,95% је Ыlо "za", nije
Ыlо gIasova ..protiv, пј uzdrZanjћ glasova, te је Skupstina "Sojaprotein" А.О. Веёеј sa 9.785.675
glasova za, tj sa 5а 70,95 % od UkllpllOgЬroја glasova l1аdanasl1joj sedl1jci dOl1cluslщ\ееu

ODLUKU О IZMENAMA 1 DOPUNAMA STATUTA
"SO,JAPROTEIN" AKCIONARSKOG DRUST\r А ZA PRERADUSOJE ВЕСЕЈ

Сlап ].
U Statutu ..Sојарrotеiп'" А.О. Весеј, II odeljku ..OSNOVNl КАРП AL ОRUSТVЛ'", тепја
se clan 10., tako da glasi:

"Osnovni kapital с\гustvа па сап сопояепја ovog akta iznosi 2.883.971.227,17 dinara i upisan

је i џргасеп и ссћпг."
С:lал 2.

U Statutu ..Зојаргогепг A.D. Всёеј, u odcljku ,ЯRОЈ, VREONOST, VRSTA 1 KLASA
АКС1ЈА DRUSTVA 1 PRAVA lZ АКСIЈЛ", u сlаl1и 11., тепјаји se stavovi 1. i2.., tako da glase:
"Оsпоvпi kapital Orustva iznosi 2.883.971.227,17 dinara i роёеђеп је па 13.793.133 akcija
bez nominalne vгеdпоsti sa габџпомоёвгуепогп мгеоповсџ. Racunovodstvcl1a vrednost akcije шм
duje se kao vrednost osnovnog kapita1a росеђепа Ьгојет akcija.
Racunovodstvena vrednost akcije iznosi 209,087466 dinara.'·
Сlап 3.
И Statutu "Sojaprotcin" А.О. Веёеј, u ode1jku ..ORGANI, ZASTUPANJE 1 оошсгу ANJE U

окџзтсџ«-, u с]аllи 33., тепја se stav 1.., tako da glasi:

и radu Skupstine akcionar пюйе ucestvovati пероsгеdпо јЕ preko рџпогпоспйса ukoliko poseduje
vise od 13.793 akcije sa ргауот glasa.
Clan 4.
Sve ostale odredbe Statuta "Sojaproteil1·'A.D. Весеј koje nisu ргоrnеnје оујт Statutorn о
iZЛ1епаmаi dopunama Statuta .,Sojaprotein" Л.О. Весеј, ostaju па snazi.
Сlап S.
Оуа Odluka о izmenama i dopunama Statuta "Sojaprotein" A.D. 8еёеј stupa па snagu i
рптепјије se danom donosenja, а ргета trccim lјсјmа danom registracije u Registru privredl1iJ1
subjekata.
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