"SOJAPROTEIN" A.D. ВЕСЕЈ
SKUPSTINA AКCIONARA
Dana: 27.09.2019.g.
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ZAPISNIK
Voden па, vanrednojSkupstini Akcionarskog drustva za preradu soje "Зојарготеш" Веёеј,
осгёапо] 27.09.2019. godine и и prostorijama Drustva - u velikoj sali za sastanke "Бојаргогеш"
A.D. u Веёејџ sa роёеткогпи 0900ёавоуа ..
Ukupan Ьгој akcija Dшstvа је 13.793.133, sto predstavlja i ukupan broj аксјја sa
pravom glasa па оуој Skupstini iznosi 13.793.133.
.

Skupstini рпвџвгецје jedan рџпопюсшк akcionara Igor Somodi, koji па osnovu рџпошос!
zastupa jednog akcionara, Victoria group AD Веоягас sa ukupno 12.466.842akcija i isto toliko
glasova.
Drustvu nisu dostavljene dшgе рџпогпост, а nisu dostavljeni foгmulari za glasanje u
odsustvu.
Pored punomocnika akcionara Skupstini prisustvuju: Predsednik Nadzornog Odbora,
Branislava Pavlovic, zapisnicar, PetaI Dolinka i clanovi komisije za glasanje Milan BIkljac, Maria
Sabo i Војan Belic.
Sednicu је otvorila BIanislava Pavlovic, koja је iznela da је оуо vanredna sednica Skupstine
Dгustva, kojuje sazvao Nadzorni odboI svojom odlukom od 05.09.2019. godine u pIopisanom roku
od 21 dan pre odrzavanja sednice, upucivanjem poziva za Skupstinu sa predlozima odluka,
objavljivanjem па internet stIanici DшStvа. Poziv za sednicu, sa dnevnim [edom оуе sednice
Skupstine drustva objavljen је, па Internet stranici BeogIadske BeIze i па Iпtеrnеt stranici Аgепсiје
za pIivredne Iegistre.
Saglasno zakonu о ргivгеdпim dгustvimа, za dan akсiопarа је utvгdеп deseti dan pre
odrzavanja Skuрstiпе, 17. septembar 2019. gоdiпе, ра akсiопari koji su па taj dan upisani u
evidenciju Сепtrаlпоg геgistlЋ Hartija od vгеdпоsti ostvaruju ргауо па ucesce \.l radu vanredne
sednice Skupstine ISојаргоtеiп"А.D. Весеј, tj. koji ostvaruju рlЋVОglasa.
Branislava Pavlovic је pIedlozila da se pristllpi utvIdivanju kvorurna za rad Skupstine, te је
nakon utvIdivanja Ьтоја prisutnih, odnosno pIedstavljenih akcionara konstatovala da је па sednici
pIedstavljeno 12.466.842akcija, odnosno glasova, sto сјпј 90,38% od ukupnog broja akcija sa
pIavom glasa па ovoj sednici Skupstine Drustva, sto znaci da је па sednici predstavljeno vise od
роlоviпе od ukupnog bIoja akcija sa рlЋvоm glasa, te da Skupstina ima kvoгum za Iad i
odlllcivanje.
Branislava Pavlovic је iznela da се Skuрstiпа saglasno Zakonu i Statutu Iaditi u skladu sa
dopunjenim dпеvпim Iedom.

DNEVNIRED
1.
2.
з.
4.
5.

Izbor Predsednika Skupstine i utvrtlivanje Komisije za glasanje;
Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupstine akcionara"SojaproteinA.D. Весеј;
Donosenje Odluke о izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein<<A.D.Весеј;
Donosenje odluke о prinudnom otkupu akcija;
Donosenje Odluke о imenovanju Revizora za reviziju jinansijskih izvestaja
"Sojaprotein "A.D. Весеј za 2019. godinu

Tacka 1.
Branislava Pavlovic је ргейоёйа da se pristupi izbor Predsednika Skupstine Akcionara.
Predlozila da se za Predsednika izabere Igor Somodi. Роёю niје Ьйо prijavljenih za diskusiju, niti su
izneti drugi predlozi, iznela је predlog па glasanje. Za predlog da se za predsedavaju6eg Skupstine
izabere Igor Somodi Ыl0 је 12.466.842 glasova "za", tj. od prisutnih glasova па sednici 100%је hilo "za",
dok niје Ьйо glasova protiv, ni иzdrZanih glasova, te је Skupstina sa 100% glasova prisutnih, odnosno
zastupanih akcionara donela sledecu

ODLUKU
1. Za Predsednika Skupstine »Зојарготеш-А.О. Веёеј Ьпа se igor Somodi sa mandatom
koji traje do izbora novog Predsednika Skupstine Drustva.
2. Оуа Odluka stupa па snagu odmah.

Predsednik Skupstine је izneo da se Komisiju za glasanje imenuju Milan Brkljac, Maria Sabo i Bojan
Belie. Кзkо saglasno Zakonu о privrednim drustvima Predsednik Skupstine јmепије clanove
Komisije za glasanje, to је Skupstina donela sledecu

ODLUKU
1. U komisiju za glasanje Skupstine »Sojaprotein«A.D.
Maria Sabo i Војan Belic.
2. Оуа Odluka stupa па snagu odmah.

Весеј imenuju se Milan Brkljac,

Tacka 2.
Predsednik Skupstine је пауео da је zapisnik sa prethodne, redovne Skupstine odciane
06.05.2019. godine ыgovremenoo dostavljen u okviru pisanih materijala za ovu sednicu, пзkоп
cega је, predlog za usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupstine је iznet па glasanje.
Za predlog da se оуај zapisnik usvoji hilo је 12.466.842 glasova "za", tj. od prisutnih glasova па
sednici 100% је bllo "za", dok niје Ыlо glasova protiv, ni uzdrZanih glasova, te је Skиpstina sa 100%
glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela sledecu

ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa redovne Skupstine Akcionarskog drustva "Sojaprotein" Весеј odciane
06.05.2019. godine.

Tacka

з.

Predsednik Skupstine је upoznao prisutne sa sadrzinom Predloga Odluke о izmenama i dopunama
Statuta »Sojaprotein<<A.D. koji је uputio Nadzorni odbor dostavljen и okviru pisanih materijala, kao
i da је za donosenje оуе odluke neophodna vecina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa па
danasnjoj sednici Skupstine tj. Vise od 6.896.568 glasova), te је dala rec Branislavi Pavlovic, koja
је iznela krace obrazlozenje podnetog predloga. Iznela је da је па redovnoj Skupstini, od
06.05.2019. godine "Sojaprotein"A.D. doneta Odluka о smanjenju osnovnog kapitala .. Clanom 8.

Оуе odluke propisano је da се Orustvo radi upisa smanjenja vrednosti osnovnog kapitala izvrsiti
registrovanje promene u Agenciji za privredne registre, а promene vrednosti akcija u Centralnom
registru, depou i kliringu hartija od vrednosti. Ро sprovedenom postupkи, koji је окопёап
izdavanjem геёепја Agencije za privredne registre br. ВО 48957/2019, od 27.05.2019. godine, stek1i
su se uslovi za realizaciju clana 10. odluke о smanjenju osnovnog kapitala radi рокпса gubitka
kojim је propisano da се se sk1adu izvrsenim smanjenjem kapitala doneti odgovarajuce izmene i
usk1adivanjedrugih орёпћ akata Orustva
Nakon datog obrazlozenja, Predsednik Skиpstine је izneo Predlog Odluke о izmenama i dopunama
Statuta »Sojaprotein<<A.O.па glasanje. Za predlog da se usvoji Odluka о о izmenama i dopunama
Statuta »Бојарготешев.О.Ьйо је 12.466.842glasa "za", а nije Ыlо glasova"protiv" niti uzdrzanih
glasova, tj. od иkиpnog broja akcija sa pravom glasa па sednici 90,38% је Ыlо "za", nije Ыl0
glasova"protiv, ni uzdrzanih glasova, te је Skupstina "Sojaprotein" А.О. Весеј sa 12.466.842glasova
za, tj sa sa 90,38 % od ukupnog broja glasova па danasnjoj sednici donela sledecu

ODLUКU О IZМENAМA 1 DOPUNAМA STATUТA
"SOJAPROTEIN"

AКCIONARSKOG DRUSTV А ZA PRERADU SOJE ВЕСЕЈ

Сlап 1.
U Statutu "Sojaprotein" А.О. Весеј, u odeljkи "OSNOVNI КAPIТAL ORUSTVА", menja
se clan 1О., tako da glasi:
"Osnovni kapital drustva па dan donosenja ovog akta iznosi 1.379.313.300,00 dinara i upisan
је i uplacen u celini."

Сlап 2.
U Statutu "Sojaprotein" А.О. Весеј, u odeljkи "BROJ, VREONOST, VRSTA 1KLASA
АКСПА ORUSTVA 1PRAУА IZ АКСПА", u Clanu 11., menjaju se stavovi 1. i 2.., tako da glase:
"Osnovni kapital Drustva iznosi 1.379.313.300,00 dinara i podeljen је па 13.793.133 akcija
bez nominalne vrednosti sa racunovodstevnom vrednoscu. Racunovodstvena vrednost akcije utvr
duje se kao vrednost osnovnog kapitala podeljena brojem akcija.
Racunovodstvena vrednost akcije iznosi 100,00 dinara."
Clan З.
Sve ostale odredbe Statuta "Sojaprotein"A.D. Весеј koje nisu promenje оујт Statutom о
izmenama i dopunama Statuta "Sojaprotein" А.О. Весеј, ostaju па snazi.
Clan 4.
Оуа Odluka о izmenama i dopunama Statuta "Sojaprotein" A.D. Весеј stupa па snagu i
primenjuje se danom donosenja, а prema trecim licima danom registracije u Registru privrednih
subjekata.
Clan 5.
Оуа Odluka о izmenama i dopunama Statuta "Sojaprotein" A.D. Весеј stupa па snagu i
primenjuje se danom donosenja, а prema trecim licima danom registracije u Registru privrednih
subjekata.

Tacka 4.
Predsednik Skиpstine је upoznao prisutne sa sadriinom Predloga Odluke о prinudnom otkиpu
akcija Drustva, te је dao rec Predsedniku Nadzomog odbora Branislavi РаУl0ујС.Predsednik
nadzomog odbora је iznela da је odredbama clana 523. Zakona о privrednim drustvima propisano
da otkupilac koji је putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz Clana 515. stav 1 Zakona о
privrednim drustvima odnosno koji је putem ponude za preuzimanje ispunio uslov koji se odnosi па

posedovanje пајmanје 90% osnovnog kapitala i 90% glasova svih akcionara imalaca oblcnih akcije,
imа pravo da и rokи od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje podnese zahtev
Centralnom registru za prinudni otkиp akcija ро uslovima iz ponude za preuzimanje.
Ve6inski akcionar i otkиpilac аксјја УЈСТОRIA GROUP AD BEOGRAD је ponudom za

preиzimanje akcija Drustva koja је trajala od 13.08.2019. godine do 02.09.2019. godine ispunio
uslov iz clana 515. stav 1. Zakona о privrednim drustvima odnosno ponudom za preиzimanje
stekao је dodatne akcije Drustva tako da nakon окопёапја ponude za preиzimanje, а 04.09.2019.
godine, tj. па dan upuCivanja zahteva Drustvu za sazivanje машеопе sednice skиpstine akcionara
poseduje 12.466.842 оЫсnih akcija Drustva sto сini 90,38% glasova svih akcionara koji poseduju
оЫспе akcije i 90,38% osnovnog kapitala Drustva.
Nadzorni odbor је pored Predloga odlиke о prinudnom otkиpu akcija и okviru pisanih materijala za
sednicu, uz poziv objavio Ј Obavestenje о nacinu utvrdivanja сепе akcija "Sojaprotein"A.D. koje
su predmet prinudnog otkиpa. Kako је Ыanоm 523. stav 1. Zakona о privrednim drustvima
predvideno da otkиpilac koji је putem ponude za preuzimanje stekao akcije Drustva koje
predstavljaju пајmanје 90% osnovnog kapitala Drustva i пајmanје 90% glasova svih akcionara koji
poseduju оЫспе akcije ima pravo da и rokи od 3 (tri) meseca od dana isteka ponude za preиzimanje
podnese Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti zahtev za prinudni otkиp akcija od
svih preostalih akcionara Drustva ро uslovima iz ponude za preиzimanje, to se obavestavaju
akcionari da se сепа akcija koje su predmet otkиpa od strane ve6inskog akcionara koji poseduje
90,38% akcija drustva SOJAPROTEIN AD ВЕСЕЈ, utvrduje па osnovu clana 523. stav 1. Zakona о
privrednim drиstvima, i da је jednaka сеni ро kojoj је veCinskivlasnik stekao akcije putem Ponude
za preиzimanje koja је okoncana 02.09.2019. godine, tako da i сепа и prinudnom otkиpu iznosi
180,00 dinara ро јеdnој akciji. Dalje је iznel da za utvrdivanje сепе akcija koje su predmet
prinudnog otkиpa, knjigovodstvena i tciisna vrednost akcija, odnosno vrednosti akcija prema сlanu
475 Zakona о privrednim drustvima, nisu relevantne, posto је сепа akcija koje su predmet
prinudnog otkиpa utvrdena и skladu sa izиzetkom и pogledu сепе akcija и slucaju ponude za
preиzimanje, odnosno сепаје utvrdena и skladu sa clanom 523. Zakona о privrednim drиstvima.
Nakon datog obrazlozenja,Predsednik.Skиpstineје izneo Predlog Odluke о prinudnomotkиpuakcija па
glasanje.Za predlogda se usvojiOdlukaо о prinudnomotkиpuakcijabilo је 12.466.842glasa"za", а nije
Ыlо glasova"protiv"niti uzdrZanihglasova, tj. od prisutnih glasova па sednici 100%је bllo "za", te је
Skиpstinasa 100%glasovaprisutnih, odnosno zastupanih akcionara donela sledecu
ODLUKU
О PRINUDNOM OTКUPU AKCIJA
1. Usvaja se predlog-zahtev vecinskog akcionara VICTORIA GROUP AD ВЕООRЛD koji па dan
podnosenja zahteva za prinudni otkиp akcija, odnosno па dan 04.09.2019.godine raspolaZe sa
akcijama koje predstavljaju 90,38% osnovnog kapitala i 90,38% glasova svih akcionara koji
poseduju оЫспе akcije Drustva, za prinudni otkиp svih akcija preostalih akcionara Drustva.
2. Odobrava se prinudni otkиp 1.326.291 akcija Drustva, СРЈ kod: ESVUFR, ISIN broj:
RSSOJAE2183 7, od svih preostalih akcionara uz isplatu сепе od 180,00 dinara ро jednoj akciji
kolika је blla i сепа ро kojoj је izvrsena kиpovina akcija od strane vecinskog akcionara i
otkиpioca akcija VICTORIA GROUP AD ВЕООRЛD и ponudi za preuzimanje koja је
okoncana dana 02.09.2019. godine.
3. Сепа iz tacke 2. оуе Odluke utvrduje se primenom Ыanа 523. Zakona о privrednim drustvima.
4. Obayezиje se otkиpilac akcija УIСТОRIA GROUP AD ВЕООRЛD da и rokи od tri radna dana
od dostave registrovane Odlиke о prinudnom otkиpu Centralnom registru depo i kliring hartija
od vrednosti (и daljem tekstu: Centralni registar), Centralnom registru dostavi dokaz о
deponovanim поусaniш sredstvima neophodnim za sprovodenje prinudnog otkиpa akcija
Drustva te da realizuje postupak prinudnog otkиpa па nacin i и rokovima predvidenim Zakonom
о privrednim drustvima i Pravilima poslovanja Centralnog registra.

5. Zadufuju se вггџёпе slшЬе Drustva da preduzmu sve potrebne mere radi registracije оуе odluke

kod Agencije za privredne registre, kao i da registrovanu odlиkи о prinudnom otkupu dostave
Centralnom registru, а sve па паёш i u rokovima predvidenim Zakonom о privrednim drustvima.
6. Омаёсџје se generalni direktor Drustva da шоёе:
-izvrsiti tehnicke korekcije оуе Odlиke, иkoliko isto bude neophodno;
-doneti sve potrebne odlиke, potpisati dokиmenta i predиzeti sve radnje radi sprovodenja
postupka prinudnog otkиpa akcija u skladu sa оуогп Odlukom;
-izvrsiti izmene i dopune оме Odlиke u skladu sa nalozima Agencije za privredne registre i
Centralnog registra i u drugim вшёајесппа kada su izmene i dopune potrebne radi uspesnog
okoncanja postupka prinudnog otkиpa akcija.
7. Odluka о prinudnom otkиpu akcijaje u potpunosti и skladu sa Statutom Drustva.
8. Оуа Odluka stupa па snagu па dan donosenja.
Obrazlozenje
Odredbama clana 523. Zakona о privrednim drustvima propisano је da otkиpilac koji је putem
ponude za preиzimanje ispunio uslov iz clana 515. stav 1 Zakona о privrednim drustvima odnosno
koji је putem ponude za preиziтanje ispunio uslov koji se odnosi па posedovanje пајтanје 90%
osnovnog kapitala i 90% glasova svih akcionara imalaca obicnih akcije, iтa pravo da u rokи od tri
тeseca od dana isteka ponude za preиziтanje podnese zahtev Centralnoт registru za prinudni
otkup akcija ро uslovima iz ponude za preиzimanje.
Vecinski akcionar i otkиpilac akcija VICTORIA GROUP AD ВЕоаRЛD је ponudoт za
preиzimanje akcija Drustva koja је trajala od 13.08.2019. godine do 02.09.2019. godine ispunio
uslov iz Ыanа 515. stav 1. Zakona о privrednim drustviтa odnosno ponudoт za preuzimanje stekao
је dodatne akcije Drustva tako da nakon okoncanja ponude za preиzimanje, а па dan uриСјуanја
zahteva Drustvu za sazivanje vanredne sednice skиpstine akcionara poseduje 12.466.842 obicnih
akcija Drustva sto Cini 90,38% glasova svih akcionara koji poseduju оЫспе akcije i 90,38%
osnovnog kapitala Drustva.
Na osnovu clana 523, а u vezi sa clanoт 515 stav 1 Zakona о privredniт drustviтa i tackoт 98.
Pravila poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti, Vecinski akcionar VICTORIA GROUP
AD ВЕоаRЛD је dostavio Drustvu pisani predlog-zahtev za prinudni otkиp 1.326.291 оЫсnih
akcija preostalih akcionara Drustva i to ро сеni od 180,00 dinara ро jednoj akciji, kolika је blla i
сепа ро kojoj је izvrsena kиpovina akcija ро ponudi za preuzimanje koja је okoncana 02.09.2019.
godine.
Shodno odredbama сlanа 523 Zakona о privrednim drustviтa, VICTORIA GROUP AD
BEOGRAD koristi svoje pravo па otkиp akcija ро ceni iz ponude za preиziтanje.
Na osnovu izlozenog doneta је odlиka kao u dispozitivu.

Tacka 4.
Predsednik Skиpstine је upoznao prisutne sa sadrzinoт Predloga Odluke о imenovanju
revizora za reviziju finansijskih izvestaja »Sojaprotein<<A..D.
za poslovnu 2019. godinu, te је dao rec
Predsednikи nadzomog odbora, Branislavi Pavlovic. Predsednik Nadzomog odbora је iznela da је
па osnovu clana 329. Stava 1. Tacka 14. Zakona о privrednim drustvima i па osnovu clana 27.
Stava 1. Tacka 13. Statuta »Sojaprotein<<A..D.Весеј, za odlucivanje о izboru revizora nadleZna
Skиpstina Drustva
Posto do dana sazivanja vanredne Skиpstine nije do kraja sproveden

postupak pribavljanja i uporedivanja ponuda za obavljanje revizije, predlaZe se Skиpstini da ovlasti
Nadzorni Odbor da izvrsi izbor revizora koji се obaviti reviziju finansijskih izvestaja i izvestaja о
poslovanju Drustva и 2019. Godini, s tim па prvoj narednoj sednici skиpstine Nadzorni Odbor
odlиkи о izboru podnese па odobrenje.
Nakon datog оћгазюйепја, Predsednik Skupstine је izneo Predlog Odlиke о imenovanju revizora za reviziju
fшansiјskih izvestaja »Sojaprotein<<A.D.za poslovnu 2019. godinu па glasanje. Za predlog da se usvoji
Odlиka о imenovanju revizora za reviziju fшапsiјskih izvestaja »Sojaprotein<<A.D.za poslovnu 2019.
godinu bilo је 12.466.842 glasa "za", а niје bilo glasova"protiv" niti uzdrZanih glasova, tj. od prisutnih
glasova па sednici 100% је hilo "za, te је Skupstina sa 100% glasova prisutnih, odnosno zastupanih
akcionara donela sledecu

Kako је dnevni red iscrpljen, sednicaje zavrsena и 10,15h.

KOMISIJA ZA GLASANJE
Milan вrklја~J.-.J.D

