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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ БЕЛЕ}КНИК
АЛЕКСАНДРА СУБАКОВ
Бечеј, Главна 3

страна 1 Оедан)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------Ј ДВ Н О Б ЕЛ ЕЖН И Ч ки

зэп И с Н и к -------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Дана 22.01.2015. (двадесет другог јануара две хиљаде петнаесте)
године у 12,00 часова (дванаест), у просторијама привредног
друштва СОЈАПРОТЕИН А.Д. БЕЧЕЈ за прераду соје Бечеј, ул.
Индустријска број 1 Оедан), ПИБ: 100741587, МБ: 08114072, одржана
је ванредна седница тог привредног друштва на коју сам лично
позвана захтевом - јавним позивом објављеним на сајту АПР-а од
05.01.2015. год. (петог јануара две хиљаде петнаесте) године који је
поднет од стране заступника привредног друштва.--------------------------
Констатује се да седници присуствују:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАВЛОВИЋ Стевана БРАНИСЛАВА, ЈМБГ 0405957835015 из Бечеја,
Змај Јовина 91(деведесет један), рођена у Бачком Градишту,
општина Бечеј, дана 04.05.1957 г. (четврти мај хиљадудеветстотина
педесет седме), чији идентитет сам утврдила на основу личне карте
број 004751584 издате од ПС у Бечеју, дана 16.10.2013 (шеснаести
октобар двехиљадетринаесте)
са роком важења 16.10.2023 г.
(шеснаести октобар двехиљадедвадесет треће) која је председник
надзорног одбора привредног друштва -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)

ДОЛИНКА Николе ПЕТАР, ЈМБГ 1010969830018 из Бечеја, Севера
Ђуркића 34 (тридесет четири), рођен у Суботици, дана 10.10.1969
(десети октобар хиљадудеветстотина шездесет девете) године, чији
идентитет
сам утврдила на основу личне карте број 001921341
издате од ПС у Бечеју дана 02.07.2010 г. (други јула двехиљаде
десете) године важи до 02.07.2015 г. (други јул двехиљаде
петнаесте), који је члан одбора директора привредног друштва и
заступ ник, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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страна 2 (два)
20 (двадесет) рођена у Зрењанину, дана 18.09.1969 г. (осамнаестог
септембра хиљадудеветстотина шездесет девете), чији идентите сам
утврдила 'на основу личне карте бр. 001683670 издате од ПУ у Новом
Саду дана 19.04.2010 г. (деветнаестог априла двехиљадесете) важи
до 19.04.2015 г. (деветнаестог априла двехиљадепетнаесте), као
финансијски директор привредног друштва,----------------------------
АНТОНИЋ Саве НЕВЕНКА, ЈМБГ: 2010960895056 из Бечеја, ЈНА
117(стоседамнаест) рођена у Ердевик, општина
Шид, дана
20.10.1960 (двадесети октобар хиљаду деветстотина шездесете)
године, чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број
116518 издате од МУП Бечеј дана 28.05.2007 (двадесет осми нмај
двехиљадеседме) г. важи 27.07.2011 г. (двадесет седми јул
двехиљаде једанаесте) а чије важење личне карте је продужено
посебнимсамосталним чланом 11 С1 Закона о изменама и допунама
Закона о личној карти (Службенигласник РС бр. 36/20011) тако да сам
утврдилада ова конкретналична карта издатапре почеткаприменеовог
законаа са роком важењадо 27.07.2011г. сходнозаконскојодредбигоре
наведеногчлана важи најдужедо 31.12.2016.г.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГАЈИНОВИЋ Миливоја СЛОБОДАН, ЈМБГ 1409965830013 из Бечеја,
Стевана Дорољског 35/2, рођен у Бечеју, дана 14.09.1965
(четрнаестог септембра хиљаду деветстотина шездесет пете), чији
идентитет сам утврдила на основу личне карте број 003024818
издате од ПС у Бечеју, дана 13.07.2011 (тринаести јула
двехиљадеједанаесте) и важи до 13.07.2021 г. (тринаести јул
двехиљаде двадесет прве)-----------------------------------------------------------БРКЉАЧ Младена МИЛАН, ЈМБГ: 1210972830028 из Бечеја,
Батинска 6 (шест), рођен у Бечеју, дана 12.10.1972 (дванаести
октобар хиљдудеветстотина седамдесет друге) године, чији
идентитет сам утврдила на основу личне карте број 002565306,
издате од ПС у Бечеју дана 04.03.2011 г. (четврти март двехиљаде
једанаести)
г.
важи
до
04.03.2016 г.
(четрврти март
двехиљадешеснаесте)------------------------------------------------------------------
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БЕЛИЋ БОЈАН, ЈМБГ: 2102971830012 из Бечеја, Синђелићева 47
(четрдесет седам), рођен у Бечеју, дана 21.02.1971 (дванаестпрви
фебруар хиљдудеветстотина седамдесет прве) године, чији
идентитет сам утврдила на основу личне карте број 004236089,
издате од ПС у Бечеју дана 01.02.2013 г. (први фебруар двехиљаде
тринаесте)
г.
важи
до
01.02.2023
г.
(први
фебруар
двехиљадедвадесеттреће)-----------------------------------------------------------
ВАСИЋ Васе ЉУПКО, ЈМБГ: 0807956830088 из Турије, Војводе
Живојина Мишића 1аедан), рођен у Герзово, Мркоњић Град, дана
08.07.1956 (осмог јула хиљадудеветстотина педесет шесте) године,
чији идентитет сам утврдила на основу личне карте број 46004,
издате од МУП Бечеју дана 14.09.2006 г. (четрнаести септембар
двехиљаде шесте) г. важи трајно, акционар------------------------------------Констатује се да је Одлука о сазивању ванредне Скупштине друштва
донета од стране Надзорног одбора на седници одржаној дана
30.12.2014. (тридесети децембра двехиљаде четрнаесте) године,
којом је утврђен и предлог дневног реда са предлогом одлуке.---------Констатује се да је од стране Надзорног одбора дана 31.12.2014. г.
(тридесет првог децембра двехиљаде четрнаесте) године сачињен
документ под називом Подаци о књиговодственој, тржишној и
процењеној вредности акција Сојапротеин А.д. Бечеј ----------------------Констатује се да је од стране Надзорног одбора на седници одржаној
дана 30.12.2014. (тридесетог децембра двехиљадечетрнаесте)
године, сачињен и предлог одлуке за усвајање и то: Одлука о
располагању имовином велике вредности и закључењу уговора о
дугорочним кредитима са зајмодавцима: UniCгedit Bank Sгblja a.d.
Beogгad, Societe Geneгale Banka Sгblja a.d. Beogгad, Eгste GCIB
Finance I B.V Amsteгdam Holandija, Вапса Intesa a.d. Beogгad,
Evгobank a.d. Beogгad, Komeгcijalna Banka a.d. Beograd i Credit
Agгicole Sгblja a.d. Novi Sad, као и да је сачињен Извештај о условима
. посла ~олагања
имо~ином велисности
- одо ре е од
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о располагању имовином велике вредности и закључењу уговора о
дугорочним кредитима као и Одлука о одобравању избора ревизора
те Извештај о стицању сопствених акција на организованом тржишту.
Констатује се да је у складу са чл. 471 став 2 Закона о привредним
друштвима саставни део материјала за седницу Нацрт уговора којим
се располаже имовином велике вредности а који се налази у прилогу
писаног материјала за скупштину као и на интернет страници
привредног друштва заједно са Позивом за ову скупштину.--------------Констатује се да је дана 31.12.2014. г. (тридесетпрвог децембра
двехиљаде четрнаесте) године, објављен Позив за ванредну седницу
Скупштине СОЈАПРОТЕИН А.Д. Бечеј акционарско друштво за
прераду соје Бечеј, ул. Индустријска број 1 Оедан), ПИБ: 100741587,
МБ: 08114072, (надаље:Позив) са обавештењем о дану акционара
који је објављен на интернет страници друштва истог датума, што је
21 (двадесет и један) дан пре одржавања седнице вандредне
скупштине као и да је поднет Захтев за објаву Позива са истим
даном, о чему се овом записнику прилаже као доказ Потврда о
примљеној регистрационој пријави АПР - а бр. БД. 111758/2014 од
31.12.2014 г. (тридесет првог децембра двехиљаде четрнаесте) док
се опет констатује да је сам Позив за скупштину друштва на интернет
страници АПР-а објављен је дана 05.01.2015 г. (пети јануар
двехиљаде петнаесте) обзиром да су до тог датума сви дани били
нерадни, а што није 21 (двадесет један) дан пре одржавања
скупштине. Списима овог записника прилаже се и Позив објављен на
интернет страници АПР-а од 05.01.2015 г. (пети јануар двехиљаде
петнаесте). Констатује се да је позив за ванредну седницу Скупштине
у свему у складу са чл. 335 Закона о привредним друштвима.------------

)

Констатује се да саставни део Позива за ову скупштину чине и
објављен Формулар пуномоћја за физичко и правно лице, Формулар
за гласање у одсуству за правно и физичко лице, као и Формулар
захтева за остваривање права на откуп акција несагласног
акцион_ара,кС>ји
се сви пр~лажу овом запи нику. пор~------
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претходно наведеног саставни део Позива је и Обавештење о
правима несагласних акционара поводом стицања и располагања
имовином велике вредности са пријемним печатом привредног
друштва од 31.12.2014 г. (тридесет први децембар двехиљаде
четрнаесте).-------------------------------------------------------------------------------Констатује се да је дан акционара 12.01.2015. (дванаестог јануара
две хиљаде петнаесте) године и да је на тај дан утврђен списак
акционара који имају право на учешће у раду ванредне седнице
Скупштина друштва, а који списак чини саставни део овог записника
и који се налази у прилогу истог.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Констатује се да пре одржавања ванредне седнице Скупштине стигао
формулар за гласање у одсуству за акционара Јакшић Горана, чији
потпис није оверен у складу са чл. 344 став 7 Закона о привредним
друштвима и у супротности је са чл. 35 став 5 важећег Статута
привредног друштва, који прописује да потпис акционара на
формулару за гласање у одсуству мора бити оверен код надлежног
органа, па се гласови овог акционара неће урачунати у кворум нити у
број гласова приликом одлучивања и гласања по појединачним
тачкама Д невног реда.------------------------------------------------------------------
Констатује се да је пре седнице Скупштине стигао и формулар за
гласање у одсуству од 19.01.2015 г. (деветнаести јануар
двехиљадепетнесте) за акционара ЕРСТЕ БАНК А.Д. НОВИ САД
КАСТОДИ РН-КС који је у Сојапротеин А.д. приспео дана 20.01.2015
г. (двадесети јануар двехиљадепетнаесте) а са правом гласа
садржаним у 32.825,00 (тридесет две хиљаде осамстотина двадесет
пет) гласова што је 0,23 % (нула зарез двадесет три процената) од
укупног
броја
гласова акционара.----------------------------------------
Констатују се да је пре одржавања ванредне седнице Скупштине
стигао формулар за гласање у одсуству ЕРСТЕ БАНК А.д. НОВИ
САД- КАСТОДИ РН-КС од 19.01.2015 г. (деветнаести јануар
двехиљадепетнесте) који је у Сојапротеин А.д. приспео дана
20.01.2015 г. (двадесети јануар двехиљадепетнаесте) са правом
гласа садржаним у 12.983,00 (дванаест хиљада деветстотина
. осамдесет три) гласова, ,што!е 0,09 % _(нулазарез HY~

,/;:tJ!L(L~kf

5~ЈIИС'\Ј(1)
Антонић Невенка гајинов~ћ Слободан

у._Јо

Бркљач Мила

AL:~ ---2.{~~

БелићБојан

ОПУ:3б- 2015

страна 6 (шест)
укупног броја гласова акционара.--------------------------------------------------
Констатују се да је пре одржавања ванредне седнице Скупштине
стигао формулар за гласање у одсуству Грк Бојана од дана
16.01.2015 г. (шеснаести јануар двехиљадепетнаесте) приспео у
Сојапротеин А.Д.
дана 20.01.2015 г.
(двадесети јануар
двехиљадепетнаесте) са правом гласа садржаним у 127,00 (сто
двадесет седам) гласова, што је 0,0009 % (нула зарез нула нула нула
девет процената) од укупног броја гласова акционара.---------------------
Констатује се да према важећем Статуту привредног друштва чл. 35
став 2 рок за доставу формулара за гласање у одсуству износи два
радна дана пре дана одржавања седнице скупштине друштва.-------
Констатује се да је пре одржавања ванредне седнице скупштине
друштва у Сојапротеин А.Д. стигло и пуномоћје акционара Шимић
Драгана са правом гласа садржаним у 10.536,00 (десет хиљаде
петстотине тридесет шест) гласова, што је 0,075 % (нула зарез нула
седамдесет пет процената) од укупног броја гласова акционара,
којим исти овлашћује другог акционара, иначе и запосленог у
привредном друштву, Љупка Васића, па се опет констатује да иста
пуномоћ не испуњава услов из чл. 345 став 3 тачка 3. Закона о
привредним друштв И ма.---------------------------------------------------------------
Констатује се да пре одржавања ванредне седнице Скуптшине у
привредно друштво стигла и пуномоћ акционара Бабовић Милије од
дана 16.01.2015 г. (шеснаести јануар двехиљаде петнаесте) које је у
Сојапротеин А.Д. приспело истог датума, са правом гласа садржаним
у 897.835,00 (осамстотина деведесет седам хиљада осамстотина
тридесет пет) гласа, а што је 6,42 % (шест зарез четрдесет два
процената) од укупног броја гласова акционара и на којој потпис истог
лица није ни оверен, као пуномоћ акционара Митровић Зорана од
дана 16.01.2015 г. (шеснаести јануар двехиљаде петнаесте) које је у
привредно друштво приспело истог датума, са правом гласа
садржаним у 904.675,00 (деветстотина четири хиљаде шестстотина
седамдесет пет) гласа, што је 6,47 % (шест зарез четрдесет седам
процената) од укупног броја гласова акционар и на којој потпис истог
лица није ни оверен као и пуномоћ акционара VICTORIA GROUP АО
BEOGRAD од дана 16.01.2015 г. (шеснаести јануар дв ,и аде - ------
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петнаесте) које је у привредно друштво приспело истог датума са
правом гласа садржаним у 7.587.503,00 (седам милиона петстотина
осамдесет седам хиљаде петстотина три) гласа, а што је 54,23 %
(педесет четири зарез двадесет три процената) од укупног броја
гласова акционара оверен печатом привредног друштва и потписан
од стране извршног директора, а које чине саставни део овог
записника и које се налазе у прилогу истог. Констатује се и да све три
пуномоћи овлашћују исто лице тј. НЕВЕНКУ АНТОНИЋ, ЈМБГ:
2010960895056, са инструкцијама за гласање ЗА по свим тачкама
дневног реда у све три горе наведене пуномоћи за гласање ------------
Констатује се да сходно важећем Статуту привредног друштва
односно чл. 33 став 5. потпис акционара-физичког лица на ПУНОМОћи
за гласање не мора бити оверен, као и да је према истом Статуту чл.
33 став 7 такво пуномоћЈе мора стићи у привредно друштво
најкасније три дана пре дана одржавања седнице, као и да сходно
чл. 35 став 6. пуномоћ акционара - правног лица се не мора бити
оверена с тим да мора бити оверен печатом правног лица.--------------Ванредну
седницу
скупштине
привредног
друштва
А.Д.
СОЈАПРОТЕИН акционарско друштво за прераду соје, отворио је
члан одбора директора и заступник, Долинка Петар и у кратком
обраћању констатовао све горе претходно наведено као и у овом
записнику, дакле која су све пуномоћја и формулари за гласање у
одсуству приспела пре седнице Скупштине у привредно друштво са
којим датумом издавања и приспећа као и која су лица кога
овластила, колики броја гласова имају свака од приспелих пуномоћја
и формулара за гласање у одсуству и на којим пуномоћјима и
формуларима су потписи оверени или не, као и коликом броју акција
и гласова се у сваком од њих у конкретном случају ради, као и колики
број сопствених акција Сојапротеин АД. немају право гласа односно
који је откупљен до дана одржавања ове седнице.------------------------
Потом је реч дао председници Надзорног одбора привредног
друштва Бранислави Павловић која је поздравила све присутне и
најпре нагласила да ће без обзира на све претходно констатовано
везано ;щ рокове приспећа као ИчињеНИЦ"i_да
је једа~КЦИ'fара
~
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страна 8 (осам)
опуномоћио другог акционара који је уједно запослено лице у
привредном друштву свима на сагласан предлог свих присутних лица
бити дато право да гласају и учествују у раду ове ванредне седнице
Скупштине како тиме не би били спречени у остваривању права
неслагласних акционара на откуп акција. Једино акционару Јакшић
Горану чији потпис на формулару није оверен и супротан је како
одредбама Закона о привредном друштвима и важећег Статута
привредног друштва неће бити дато право на учешће и право на
гласање мада исти сходно законским важећим одредбама и поред
тога такође може да оствари право на откуп акција у случају
несагласности са изгласаним одлукама на овој скупштини, без
обзира што у истој није учествовао. Председница Надзорног одбора
објаснила је свим присутнима повод одржавања ванредне седнице
акционара, која се у складу са актима објављеним на сајту
привредног друштва одржава ради давања сагласности односно
одобрења на предложену Одлу~ K~OM се располаже имовином
велике вредности, а потом је дала реч Невенки Антонић и замолила
је да руководи радом скупштине до избора председника скупштине. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

\

)

Невенка Антонић је поздравила присутне и пожелела успешан рад
скупштине, констатовала
да је испуњен услов за одржавање
ванредне седнице Скупштине привредног друштва јер су на истој
присутни акционари који имају укупно 9.405.649,00 (девет милиона
четиристотине пет хиљаде шестотине четиридесет девет) акција са
правом гласа,' што чини 67,22 % (шездесет седам зарез двадесет
два процената) од укупног броја гласова акционара, односно да
скупштина има кворум. Потом је предложила да се усвоји Дневни ред
предложен Позивом за ванредну седницу.--------------------------------------
ЗА је гласао пуномоћник акционара Бабовић Милије са правом гласа
садржаним у 897.835,00 (осамстотина деведесет седам хиљада
осамстотина тридесет пет) акција, што је 6,42 % (шест зарез
четрдесет два процената) од укупног броја гласова акционара, као и
присутни пуномоћник акционара Митровић Зорана са правом гласа
садржаним у 904.675,00 (деветстотина четири хиљаде шестстотине
седамдесет пет) акција, што!е 6,47 % (шест зарез чеТјД~ам
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страна 9 (девет)
процената) од укупног броја гласова акционара
и присутни
пуномоћник акционара VICTORIA GROUP АО BEOGRAO са правом
гласа садржаним
у 7.587.503,00
(седам милиона петстотина
осамдесет седам хиљаде петстотина три) акција, што је 54,23 %
(педесет четири зарез двадесет три процената) од укупног бр~а
гласова акционара. Васић Љупко у својству пуномоћника акционара
Шимић Драгана са правом гласа садржаним у 10.536,00 (десет
хиљаде петстотине тридесет шест) акција, што је 0,075 % (нула зарез
нула седамдесет пет процената) од укупног броја гласова акционара
као и Васић Љупко акционар у своје име са правом гласа садржаним
у 5.100,00 (пет хиљаде сто) акција, што је 0,04 % (нула зарез нула
четири процената) од укупног броја гласова акционара, а што значи
да присутни акционари који су гласали ЗА предложени дневни ред
имају укупно 9.405.649,00 (девет милиона четиристотине пет хиљаде
шестотине
четиридесет
девет)
акција,
што чини 67,22 %
(шездесетседам зарез двадесет два процената) од укупног броја
гласо ва а кционара .--------------------------------------------------------------------ПРОТ и в гласо ва није бил 0-----------------------------------------------------------
УЗДРЖАН ИХ гласова није било. ----------------------------------------------------
Констатује се да је усвојен предложени Дневни ред већином гласова
присутн их акци онара. -------------------------------------------------------------------
Констатује се да је утврђен следећи:----------------------------------------------

~~E:EJ~~

F>E:~------------------------------------------------------------------------------

1. Доношење Одлуке о избору Председника Скупштине и утврђивање
Комисиј е за гласа ње--------------------------------------------------------------------2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара
"СОЈАП РОТЕ ИН" А.Д. Бечеј---------------------------------------------------------3. Доношење одлуке о располагању имовином велике вредности:
одобрење
закључења
уговора
о дугорочном
кредиту
са
зајмодавцима: UniCredit Bank Srblja a.d. Beograd, Societe Generale
Banka Srblja a.d. Beograd, Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam
Holandija, Вапса Intesa a.d. Beograd, Evrobank
a.d. Beograd,
Komercijalna Banka a.d. Beograd i Credit Agricole Srblja a.d. Novi Sad, --
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страна 1 О (десет)
-одобрење измена и допуна Уговора о дугорочном кредиту са
Међународном Финансијском Корпорацијом (IFC) који је одобрен
25.12.2012. г. (двадесет петог децембра две хиљаде дванаесте)-------
-одобрење измена и допуна Уговора о дугорочном кредиту са
Evropskom Bankom za obnovu ј razvoj (EBRD) од 10.09.2007. г.
(десетог септембра две хиљаде седме)------------------------------------------4. Подношење извештаја о стицању сопствених акција на
организованом тржишту---------------------------------------------------------------5. Усвајање одлуке о одобравању одлуке Надзорног одбора о
именовању Ревизора за ревизију финансијских извештаја
"СОЈАПРОТЕИН" а.Д. Бечеј за 2014. г. (двехиљаде четрнаесту)
Констатује се да предлога за допунске тачке дневног реда није било.Прешло се на предлагање кандидата за Председника Скупштине
акционара. Председник Надзорног одбора привредног друштва
Бранислава Павловић за председника Скупштине акционара
предложила је АНТОНИЋ НЕВЕНКУ. Других предлога није било.
Прешло се на гласање. -------------------------------------------------------------ЗА је гласао ПУНОМОћник
акционара Бабовић Милије са правом гласа
садржаним у 897.835,00 (осамстотина деведесет седам хиљада
осамстотина тридесет пет) акција, што је 6,42 % (шест зарез
четрдесет два процената) од укупног броја гласова акционара, као и
присутни пуномоћник акционара Митровић Зорана са правом гласа
садржаним у 904.675,00 (деветстотина четири хиљаде шестстотине
седамдесет пет) акција, што је 6,47 % (шест зарез четрдесет седам
процената) од укупног броја гласова акционара и присутни
пуномоћник акционара VICTORIA GROUP АО BEOGRAD са правом
гласа садржаним у 7.587.503,00 (седам милиона петстотина
осамдесет седам хиљаде петстотина три) акција, што је 54,23 %
(педесет четири зарез двадесет три процената) од укупног броја
гласова акционара, Васић Љупко у својству пуномоћника акционара
Шимић Драгана са правом гласа садржаним у 10.536,00 (десет
хиљаде петстотине тридесет шест) акција, што је 0,075 % (нула зарез
нула седамдесет пет процената) од укупног броја гласова акционара
као и B~ћ Љупкоакцио.~ар
~aправомгласасадржанимckl~ОО
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страна 11 Оеданаест)
(пет хиљаде сто) акција, што је 0,04 % (нула зарез нула четири
процената) од укупног броја гласова акционара, што представља да
присутни акционари имају укупно 9.405.649,00 (девет милиона
четиристотине пет хиљаде шестотине четиридесет девет) акција, што
чини 67,22 % (шездесетседам зарез двадесет два процената) од
укуп но г броја гласова. -----------------------------------------------------------------
пРОТИ в гласо ва није бил 0--- -------------------------------------------------------
УЗДРЖАНИ су гласови преко формулара за гласање у одсуству
ЕРСТЕ БАНК А,Д. НОВИ САД- КАСТОДИ РН-КС са правом гласа
садржаним у 32.825,00 (тридесет две хиљаде осамстотина двадесет
пет) акција, што је 0,23 % (нула за рез двадесет три процената) од
укупног броја гласова акционара као и преко формулара за гласање у
одсуству ЕРСТЕ БАНК А.Д. НОВИ САД- КАСТОДИ РН-КС са правом
гласа садржаним у 12.983,00 (дванаест хиљада деветстотина
осамдесет три) акција,
што је 0,09 % (нула зарез нула девет
процената) од укупног броја гласова акционара и преко формулара
за гласање у одсуству Грк Бојан са правом гласа садржаним у 127,00
(сто двадесет седам) акција, што је 0,0009 % (нула зарез нула нула
нула девет процената) од укупног броја гласова акционара, што
представља да акционари имају укупно 45.935,00 (четрдесет пет
хиљаде деветстотине тридесет пет) акција, што чини 0,33 % (нула
зарез тридесет три процената) од укупног броја гласова акционара.---

. )

Констатује се да је одлука донета већином гласова присутних
а кци она ра.----------------------------------------------------------------------------------Констатујем да је донета следећа --------------------------------------------------

-------------------------------------------()~Il)fК~------------------------------------------За председника
Скупштине акционара је изабрана АНТОНИЋ
НЕВЕНКА--------------------------------------------------------------------------------Констатује се да даљим радом Скупштине руководи председник
Скуп шти не а кциона ра АН ТО НИЋ НЕВЕНКА.-----------------------------------
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страна 12 (дванаест)
Председник Скупштине акционара је изнео своја очекивања да ће
Седница скупштине бити успешно одржана, и упознао је присутне да
записник на овој седници води Јавни бележник Александра Субаков
из Бечеја по основу чл. 86 ст. 1 тачка 1 Закона о јавном бележништву
и да се из тог разлога не именује записничар, а затим је предложила
да се именује Комисија за гласање, те је упознала присутне да је по
основу чл. 355 Закона о привредним друштвима овлашћена да
предложи чланове за именовање ове Комисије за гласање и
предложила је Гајиновић Слободана, Бркљач Милана и Белић Бојан,
па се сходно предложеном именује и усваја следећа:.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------()~Il)fЈ{~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За чланове Комисије за гласање именују се: ----------------------------------
ГАЈИНОВИЋ Миливоја СЛОБОДАНА, БРКЉАЧ Младена МИЛАНА и
БЕЛИЋ БОЈА НА.-------------------------------------------------------------------------Констатујем да је Комисија за гласање по основу чл. 355 Закона о
привредним друштвима утврдила да друштво поседује 14.895.524,00
(четрнаест милиона осамстотина деведесет пет хиљаде петстотина
двадесет четири) акција, са правом гласа садржаним у 13.990.304,00
(тринаест милиона деветстотина деведесет хиљаде тристотина
четири) акција, обзиром да је од укупног броја акција број сопствених
акција 905.220,00 (деветстотина пет хиљаде двестотине двадесет),
те да Антонић Невенка представља Бабовић Милију са 897.835,00
(осамстотина деведесет седам хиљада осамстотина тридесет пет)
акција, што је 6,42 % (шест зарез четрдесет два процената) укупних
гласова, као и да иста представља акционара Митровић Зорана са
904.675,00 (деветстотина четири хиљаде шестстотина седамдесет
пет) акција, што је 6,47 % (шест зарез четрдесет седам процената)
укупних гласова и представља и VICTORIA GROUP АО BEOGRAO са
7.587.503,00 (седам милиона петстотина осамдесет седам хиљаде
петстотина три) акција, што је 54,23 % (педесет четири зарез
двадесет три процената) укупних гласова, Васић Љупко у својству
пуномоћника акционара Шимић Драгана са 10.536,00 (десет хиљаде
Ь, петстот~идесет
~eCT)аК~Ија,штоје О075 % (НУЛ!Р~З нулј
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страна 13 (тринаест)
седамдесет пет процената) укупних гласова као и да сам Васић
Љупко поседује 5.100,00 (пет хиљаде сто) акција, што је 0,04 % (нула
зарез нула четири процената) укупних гласова. Комисија је
консататовала и да акционар који је гласао преко формулара за
гласање у одсуству ЕРСТЕ БАНК А.Д. НОВИ САД- КАСТОДИ РН-КС
има 32.825,00 (тридесет две хиљаде осамстотина двадесет пет)
акција, а што је 0,23 % (нула зарез двадесет три процената) укупних
гласова, те да акционар који је гласао преко формулара за гласање у
одсуству ЕРСТЕ БАНК Ад НОВИ САД- КАСТОДИ РН-КС има
12.983,00 (дванаест хиљада деветстотина осамдесет три) акција, што
је 0,09 % (нула зарез нула девет процената) укупних гласова и
акционар који је гласао преко формулара за гласање у одсуству Грк
Бојан има 127,00 (сто двадесет седам) акција, што је 0,0009 % (нула
зарез нула нула нула девет процената) укупних гласова, што чини
укупно 9.451.584,00 (девет милиона четиристотине педесет један
хиљада петстотине осамдесет четири) акција, што чини 67,56 %
(шездесет седам зарез педесет шест процената) укупног броја
гла сова .-----------------------------------------------------------------------------------Комисија је утврдила да присутни акционари имају укупно
9.405.649,00 (девет милиона четиристотине пет хиљаде шестотине
четиридесет девет) акција, што чини 67,22 % (шездесетседам зарез
двадесет два процената) од укупног броја гласова акционара, те да
постоји кворум за одлучивање на овој скупштини акционара. -----------
Комисија је утврдила и да седници Скупштине присуствује Антонић
Невенка у својству ПУНОМОћникаакционара Бабовић Милије по
основу пуномоћје од 16. 01. 2015. (шестнаестог јануара двехиљаде
петнаесте) године са правом гласа садржаним у 897.835,00
(осамстотина деведесет седам хиљада осамстотина тридесет пет)
акција, што је 6,42 % (шест зарез четрдесет два процената) од
укупног броја гласова акционара, те да у својству ПУНОМОћника
исто
лице заступа и акционара Митровић Зорана са пуномоћјем од 16. 01.
2015. год. (шестнаестог јануара двехиљаде петнаесте) године са
правом гласа садржаним у 904.675,00 (деветстотина четири хиљаде
шестстотина седамдесет пет) акција, што је 6,47 % (шест зарез
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страна 14 (четрнаест)
и да Антонић Невенка као пуномоћник акционара VICTORIA GROUP
АО BEOGRAD са пуномоћјем од 16.01.2015. год. (шестнаестог
јануара двехиљаде
петнаесте) има право гласа садржано у
7.587.503,00 (седам милиона петстотина осамдесет седам хиљаде
петстотина три) акција, што је 54,23 % (педесет четири зарез
двадесет три процената) од укупног броја гласова акционара, да
Васић Љупко у својству пуномоћника акционара Шимић Драгана по
основу пуномоћја од 09.01.2015. год. (деветог јануара двехиљаде
петнаесте) са правом гласа садржаним 10.536,00 (десет хиљаде
петстотине тридесет шест) акција, а што је 0,075 % (нула зарез нула
седамдесет пет процената) од укупног броја гласова акционара као и
да Васић Љупко акционар у своје име са правом гласа садржаним у
5.100,00 (пет хиљаде сто) акција, а што је 0,04 % (нула за рез нула
четири процената) од укупног броја гласова акционара.-------------------
Констатује се да присутни пуномоћници акционара представљају
укупно 9.405.649,00 (девет милиона четиристотине
пет хиљаде
шестотине
четиридесет
девет)
акција,
што чини 67,22 %
(шездесетседам
зарез двадесет два процената) укупног броја
гласова. ------------------------------------------------------------------------------------Након извештаја Комисије за гласање Председник скупштине је
предложио да се пређе на следећу тачку одлучивања Усвајање
записника
са
претходне
седнице
Скупштине
акционара
"СОЈАПРОТЕИН"
А.Д. Бечеј одржане дана 30. 06. 2014. год.
(тридесетог јуна двехиљаде четрнаесте) који је кратко образложио
поново Долинка Петар обзиром да је њен писмени облик већ био
доступан свим акционарима заједно са Позивом за ову скупштину и
предложио да се пређе на гласање. ----------------------------------------------
Након тога прешло се на гласање по другој тачки Дневног реда.-------
ЗА је гласао пуномоћник акционара Бабовић Милије са правом гласа
садржаним у 897.835,00 (осамстотина деведесет седам хиљада
осамстотина тридесет пет) акција, а што је 6,42 % (шест зарез
четрдесет два процената) од укупног броја гласова акционара као и
присутни пуномоћник акционара Митровић Зорана са правом гласа
садржаним у 904.675,00 (деветстотина четири хиљаде шестстотине
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процената) од укупног броја гласова акционара
и присутни
пуномоћник акционара VICTORIA GROUP АО BEOGRAO са правом
гласа садржаним
у 7.587.503,00
(седам милиона
петстотина
осамдесет седам хиљаде петстотина три) акција, што је 54,23 %
(педесет четири зарез двадесет три процената) од укупног броја
гласова акционара, што представља да присутни акционари имају
укупно 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесет хиљаде
тринаест) акција, што чини 67,12 % (шездесетседам зарез дванаест
процената) укуп ног броја гласова. -------------------------------------------------
ПРОТИВ гласова Васић Љупко у својству пуномоћника акционара
Шимић Драгана са правом гласа садржаним у 10.536,00 (десет
хиљаде петстотине тридесет шест) акција, што је 0,075 % (нула зарез
нула седамдесет пет процената) од укупног броја гласова акционара
као и Васић Љупко акционар са правом гласа садржаним у 5.100,00
(пет хиљаде сто) акција, што је 0,04 % (нула зарез нула четири
процената) од укупног броја гласова акционара, што представља да
присутни акционари имају укупно 15.636,00 (петнаест хиљада
шестотине тридесет шест) акција, што чини 0,11 % (нула зарез
једанаест процената) укупног броја гласова--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЗДРЖАНИХ гласова путем формулара за гласање у одсуству
ЕРСТЕ БАНК А.Д. НОВИ САД- КАСТОДИ РН-КС са правом гласа
садржаним у 32.825,00 (тридесет две хиљаде осамстотина двадесет
пет) акција, што је 0,23 % (нула зарез двадесет три процената) од
укупног броја гласова акционара, као и преко формулара за гласање
у одсуству ЕРСТЕ БАНК А.Д. НОВИ САД- КАСТОДИ РН-КС са правом
гласа садржаним у 12.983,00 (дванаест хиљада деветстотина
осамдесет три) акција,
што је 0,09 % (нула зарез нула девет
процената) од укупног броја гласова акционара и преко формулара
за гласање у одсуству Грк Бојан са правом гласа садржаним у 127,00
(сто двадесет седам) акција, што је 0,0009 % (нула зарез нула нула
нула девет процената) од укупног броја гласова акционара, што
представља да акционари имају укупно 45.935,00 (четрдесет пет
хиљаде деветстотине тридесет пет) акција, што чини 0,33 % (нула
зарез три~сет"Wи процен~та) од укупног броја гласо~а а~цион
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Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ ()~Jl)fЈ{~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСВАЈА СЕ Записник са претходне седнице Скупштине акционара
"СОЈАПРОТЕИН" А.Д. Бечеј одржане дана ЗА. 06. 2014. год.
(тридесетог јуна двехиљаде четрнаесте) већином гласова присутних
акционара ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)

Након извештаја Комисије за гласање Председник скупштине је
предложио да се пређе на следећу тачку по Дневном реду, односно
на доношење Одлуке о располагању имовином велике вредности,
одобрење закључења уговора о дугорочном
кредиту са
зајмодавцима: UniCredit Bank Srblja a.d. Beograd, Societe Generale
Banka Srblja a.d. Beograd, Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam
Holandija, Вапса Intesa a.d. Beograd, Evrobank a.d. Beograd,
Komercijalna Banka a.d. Beograd i Credit Agricole Srblja a.d. Novi Sad,
као и одобрење измена и допуна Уговора о дугорочном кредиту са
Међународном Финансијском Корпорацијом (IFC) који је одобрен
25.12.2012. г. (двадесет петог децембра две хиљаде дванаесте) и
одобрење измена и допуна Уговора о дугорочном кредиту са
Evropskom Bankom za obnovu i razvoj (EBRD) од 10.09.2007. г.
(десетог септембра две хиљаде седме). Павловић Бранислава као
председник надзорног одбора привредног друштва је кратко
образложила о чему се одлучује на овој седници. Посебно је
нагласила да је пад привредне активности 2009. год. (двехиљаде
девете) почео и да траје до данас а да Сојапротеин А.д. која је
оријентисана и ка иностранству и на Србију, трпи последице тог
пада. НАвела је и образложила који су планови реорганизације за
период од 9 (девет) година те да се средства прикупљају за набавку
сировина једном годишње у јесен, па је из тог разлога и дошло до
задужења. Због свега што и пише у самом предлогу одлуке за
усвајање потребна је и одлуке на основу које ће се рефинансирати
преузети кредити али и реорганизовати привредно друштво, тачније
нагласил:_!е да~ YCB~ja~eпр~дложене одлуке потребно ади
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страна 17 (седамнаест)
ликвидности и редовног финансирања. Упознала је детаљно све
присутне са готово сваком тачком и ставом предложене Одлуке по
којој се уједно одобрава располагање имовином велике вредности, и
упознала акцинаре и са Обавештењем о вредности акција, посебноо
условима под којима се сходно законским одредбама стиче, односно
располаже имовином велике вредности са предметом располагања,
као и да скупштина акционара одлучује о располагању имовином
велике вредности у складу са Законом о привредним друштвима, па
је кратко образложила саму нужност доношења ове одлуке и
прочитао образложење (све елементе, табеле и сл.) исте које су
саставни део Позива и предлога исте Одлуке. На питање да ли се
неко јавља за реч није било захтева. Констатује се да није било
дискусије по овој тачки дневног реда и да ће несагласни акционари,
уколико их буде, бити исплаћени у складу са важећим законом.-------
Павловић Бранислава је упознала да је, по основу чл. 457 Закона о
привредним друштвима, саставни део материјала за седницу
скупштине на којој се доноси одлука о располагању имовином велике
вредности обавештење о правима несагласних акционара и
Обавештење о вредности акција, као и формулар захтева за
оставаривање права несагласних акционара, те их је упознала са
садржином тих докумената.---------------------------------------------------------
На питање председника Скупштине да ли има питања, нико се није
јавио. ----------------------------------------------------------------------------------------Након тога прешло се на гласање по трећој тачки Дневног реда.--------

)
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Председник Скупштине је констатовала и да је за усвајање одлуке
потребна трочетвртинска већина гласова присутних акционара са
правом гласа.------------------------------------------------------------------------------ЗА је гласао пуномоћник акционара Бабовић Милије са правом гласа
садржаним у 897.835,00 (осамстотина деведесет седам хиљада
осамстотина тридесет пет) акција, што је 6,42 % (шест зарез
четрдесет два процената) од укупног броја гласова акционара, као и
присутни пуномоћник акционара Митровић Зорана са правом гласа
садржаним у 904.675,00 (деветстотина четири хиљаде шестстотине
с дамде3.етпет) aKц~a, ШТОје 6,47 % (шест зарез че=:есрсејам
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процената) од укупног броја гласова акционара и присутни
пуномоћник акционара VICTORIA GROUP АО BEOGRAO са правом
гласа садржаним у 7.587.503,00 (седам милиона петстотина
осамдесет седам хиљаде петстотина три) акција, што је 54,23 %
(педесет четири зарез двадесет три процената) од укупног бр~а
гласова акционара, што представља да присутни акционари имају
укупно 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесет хиљаде
тринаест) акција, што чини 67,12 % (шездесетседам зарез дванаест
процената) укупног броја гласова.-------------------------------------------------
ПРОТИВ су гласали Васић Љупко у својству ПУНОМОћника
акционара
Шимић Драгана са правом гласа садржаним у 10.536,00 (десет
хиљаде петстотине тридесет шест) акција, што је 0,075 % (нула зарез
нула седамдесет пет процената) од укупног броја гласова акционара
и сам Васић Љупко у своје има као акционар са правом гласа
садржаним у 5.100,00 (пет хиљаде сто) акција, а што је 0,04 % (нула
зарез нула четири процената) од укупног броја гласова акционара и
преко формулара за гласање у одсуству ЕРСТЕ БАНК А.д. НОВИ
САД- КАСТОДИ РН-КС са правом гласа садржаним у 32.825,00
(тридесет две хиљаде осамстотина двадесет пет) акција, што је 0,23
% (нула зарез двадесет три процената) од укупног броја гласова
акционара, као и преко формулара за гласање у одсуству ЕРСТЕ
БАНК А.д. НОВИ САД- КАСТОДИ РН-КС са правом гласа садржаним
у 12.983,00 (дванаест хиљада деветстотина осамдесет три) акција,
што је 0,09 % (нула зарез нула девет процената) од укупног броја
гласова акционара и преко формулара за гласање у одсуству Грк
Бојан са правом гласа садржаним у 127,00 (сто двадесет седам)
акција, а што је 0,0009 % (нула зарез нула нула нула девет
процената) од укупног броја гласова акционара, што представља да
акционари имају укупно 61.571,00 (шездесет један хиљаде
петстотине седамдесет један) акција, што чини 0,44 % (нула зарез
четрдесет четири процената) од укупног броја гласова акционара.----
УЗДРЖАНИХ није било.---------------------------------------------------------------
Констатује се да је усвојена Одлука о располагању имовином велике
вредности трочетвртинском већином гласова присутних акционара са
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Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:-------
На основу члана 40. Статута "Сојапротеин" Акционарског Друштва за
прераду соје Бечеј од 29.06.2012.године, а у вези са чланом 471.
Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и
99/2011) Надзорни одбор "Сојапротеин" А.Д. Бечеј, на својој седници
одржаној дана 30.12.2014. године усваја предлог и предлаже да
Скупштина акционара на ванредној седници Скупштине, која је
заказана за 22.01.2015. године донесе следећу:----------------------------

--------------------------------------()l\Il)f~

-----------------------------------------------

------0 располагању имовином велике вредности и закључењу----------------------------- у го во ра о дуго ро ч ни м кредити ма-----------------------

-----------------------------------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

()l\()БРАВА
СЕ ДруштвуСојапротеин ад Бечеј закључење Уговора о
дугорочним кредитима са следећим банкама, као Зајмодавцима:------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UNICREOIT BANK SERBIA JSC BELGRAOE----------------------------SOCIETE GENERALE БАНКА СРБИЈА А.Д. БЕОгРАД--------------ERSTE GCIB FINANCE I B.V.-------------------------------------------------BANCA INTESA А.О. БЕОгРАД---------------------------------------------ЕВРО БАН К А.Д. БЕО ГРАД ---------------------------------------------------КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОгРАД--------------------------------CREDIТ AGRICOLE СРБИЈА А.Д. НОВИ САД---------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

под следе ћ им усл о вима:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------а)

Ко р И С Н И Ц И кред ита: ------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

•
•
•
•
•
•

.

VICTORIA GRUPA А.О. БЕОгРАД--------------------------------VICTORIA LOGISTIC 0.0.0. БЕОгРАД-------------------------VICTORIAOI L А. О. шИД-----------------------------------------------СОЈАП РОТЕИ Н А.Д. БЕЧ ЕЈ----------------------------------------ФЕРТИЛ Д.О.О. БАЧКА ПАЛАНКА--------------------------------ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД СУБОТИЦА АД. СУБОТИЦА----

----------------------------------------------------------------------------------

ОПУ:З6-2015

страна 20 (двадесет)
одговоран у смислу Члана 414. Закона о облигационим односима
Републике Србије за обавезе свих осталих Корисника кредита које
проистичу из овог Уговора. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ь) Уку пан износ кредита: --------------------------------------------------------

225.668.905 ЕУР-----------------------------------------------------------------879. 16О.3ОО РСД---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У купно кредитно задужење С'ОЈапротеин-аад: ------------------Сојапротеин (сви износи су дати у еврима)
Укупан
Транша Б
Банка
Кредит А
износ
42.184.297,7
6
2.352.618,28
5.097.269,32

17.815.702.2
4
993.581,72
2.152.730,68

60.000.000,0
О
3.346.200,00
7.250.000,00

Еуробан
к

173.063,19

73.089,81

246.153,00

Credit
Agricole

3.515.358,14

1.484.641,86

5.000.000,00

Укупно

53.322.606,6
9

22.519.746,3
1

75.842.353,0

UniCredi
t

Ерсте
SocGen

)

О

Сојапротеин (сви износи су дати у динарима)
Износ (у
Транша Б
Транша А
Банка
рсд)
Еуробан
к
Укупно

18.272.494,1
2

43.265.896,6
3

18.272.494,1
2

43.265.896,6
3

61.538.390,7
5

61.538.390,7
5

с) Остали садужници за износ кредита из тачке б): -----------------

)

I~
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страна 21 (двадесетједан)
Сојапротеин (сви износи изражени у ЕУР)
# Одговарајући период који истиче
1
31. јула 2015

СоцГен

Ерсте

Еуробанк

Цредит Агрицоле

211.186,63

11.777,88

25.518,38

866,40

17.598,89

2

31 августа 2015

211.186,63

11.777,88

25.518,38

866,40

17.598,89

3

30. септембра 2015

211.186.63

11.777,88

25.518,38

866,40

17.598,89

"

31. октобра 2015

211.186,63

11.777,88

866,40

30. новембра 2015

211.186,63

11.777,88

25.518,38
25.518,38

17.598,89
17,598.89

211.186,63
439.974,78

11.77,.88
24.537,39

25.518,38
53.163,62

866,40
1.805,.02

17.598,89
36.664,56

439.974,78
439.974,78

24.537,39
24.537,39

53.163,62

1.805,02

36.664,56

53.163,62

1.805,02

36.664,56

24.537,39
24.537,39

53.163,62

1.805,02

36.664,56

31. маја 2016

439.974,78
439.974,78

53.163,62

1.805,02

36.664,56

12
13

30. јуна 2016
31.јула 2016

439.974,78
439.974,78

24.537,39
24.537,39

53.163,62

1.805,02

36.664,56

53.163,62

1.805,02

36.664,56

14

31 августа 2016

439.974,78

24.537,39

53.163,62

36.664,56

15
16

30. септембра 2016
31. октобра 2016

439.974,78
439.974,78

24.537,39

53.163,62

1805,02
1.805,02

24.537,39

53.163,62

1.805,02

36.664,56

17

30. новембра 2016

439.974,78

24.537,39

53.163,62

.,805,02

36.664,56

18

31. децембра 2016
31. јануара 2017

439.974,78
439.974,78

24.537,39

53.163,62

36,664.56

24.537,39

53.163,62

1.805,02
1.805,02

28 Фебруару 2017

439.974,78

24.537,39

1.805,02

36.664,56

21

31. марта 2017

439.974,78

24.537,39

53.163,62
53.163,62

1.805,02

36.664,56

22

30. априла 2017

439.974,78

24.537,39

53.163,62

1.805,02

36.664,56
36.664,56

5
6
7
8
9
10
11

)

Ј

31. децембра 2015
31. јануара 2016
29. фебруара 2016
3'1.марта 2016
30. априла 2016

866,40

36.664,56

36.664,56

23

31. маја 2017

439.974,78

24.537,39

53.163,62

1.805,02

24

30. јуна 2017

439.974,78

24.537,39

31. јула 2017

439.974,78

24.537,39

1.805,02
1.805,02

36.664,56

25

53.163,62
53.163,62

26

31 августа 2017

439.974,78

53.163,62

1.805,02

27

30. септембра 2017

439.974,78

24.537,39
24.537,39

53.163,62
53.163,62

1.80,.02

36.664,56
36.664,56

1.805,02

36.664,56
36.664,56
36.664,56

36.664,56

28

31. октобра 2017

439.974,78

24.537,39

29

439.974,78
439.974,78

24.537,39

53.163,62

1.805,02

30

30. новембра 2017
31. децембра 2017

53.163,62

31

31. јануара 2018

439.974,78

24.537,39
24.537,39

53.163,62

1.805,02
1.805,02

439.974,78

24.537,39

53.163,62

1.805,02

36.664,56

24.537,39
24.537,39

53.163,62

1.805,02

30. априла 2018
31. маја 2018

439.974,78
439.974,78
439.974,78

53.163,62

24.537,39

53.163,62

1.805,02
1.805,02

36.664,56
36.664,56

30. јуна 2018

439.974,78

24.537,39

53.163,62

180502

32
33
34
г

УниЦредит

.)•

136

28 Фебруару 2018
31. марта 2018
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1'itJ!~

#--
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ОПУ:З6-2015

страна 22 (двадесетдва)
37

31. јула 2018

439.974,78

24,537.39

53.163,62

1805,02

36.664,56

38

31 августа 2018

439.974,78

24.537,39

53.163,62

1.805,02

36.664,56

26.837985,02

1.496.754,52

3.242.923,20

110.104,15

2.236.498,88

42.184.297,76

2.352.618.28

5.097.269,32

173.063,19

3.515.358,14

39

30. септембра

2018

Укупно

•
•

СП ЛАБОРАТОРИЈА а.Д. Бечеј, са матичним бројем 20074795--ЛУКА - БАЧКА ПАЛАНКА Д.О.о. Бачка Паланка, са матичним
броје м 087602 Зз------------------------------------------------------------------
• VICTORIA PHOSPHATE Д.О.о. Београд, са матичним бројем
2042927 5-----------------------------------------------------------------------------• VICTORIA STARCH Д.О.о. 3рењанин, са матичним бројем
206292 74-----------------------------------------------------------------------------• РИБОТЕКС Д.О.о. Љубовија, са матичним бројем 07645970------
Каматна стопа: за кредите у еур и са валутном клаузулом 1М Еурибор + 5%
п.а.------------------------------------------------------------------------------------------------------за кредите у рсд 1М Белибор + 2% п.а.----------------------------------------------------а)

Греје период: до З1. јула 2015--------------------------------------------------------

Ь)
с)

Рок враћања кредита: ЗО септембар 2018 --------------------------------------------Намена финансирања:
рефинансирање постојећих Кредита---------------

d)

Начин отплата кредита:

тра нша

А --------------------------------------------------------------------

Сојапротеин (сви износи изражени
у ред)
Одговарајући период
Еуробанк
#
који истиче
1
2
З

З1. јула 2015
З1 августа 2015
ЗА. септембра 2015

216,601.42
216,601.42
216,601.42

ОПУ:З6-2015

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
~8

-..,--,~/14

"""

ј
~

~

Антонић Невенка

216,601.42
31. октобра 2015
216,601.42
30. новембра 2015
216,601.42
31. децембра 2015
451,255.67
31. јануара 2016
451,255.67
29. фебруара 2016
451,255.67
31. марта 2016
451,255.67
30. априла 2016
31. маја 2016
451,255.67
451,255.67
30. јуна 2016
451,255.67
31. јула 2016
451,255.67
31 августа 2016
451,255.67
30. септембра 2016
451,255.67
31. октобра 2016
451,255.67
30. новембра 2016
451,255.67
31. децембра 2016
451,255.67
31. јануара 2017
451,255.67
28 Фебруару 2017
451,255.67
31. марта 2017
451,255.67
30. априла 2017
451,255.67
31. маја 2017
30. јуна 2017
451,255.67
451,255.67
31. јула 2017
31 августа 2017
451,255.67
451,255.67
30. септембра 2017
451,255.67
31. октобра 2017
451,255.67
30. новембра 2017
451,255.67
31. децембра 2017
451,255.67
31. јануара 2018
451,255.67
28 Фебруару 2018
451,255.67
31. марта 2018
451,255.67
30. априла 2018
451,255.67
31. маја 2018
451,255.67
30. јуна 2018
451,255.67
31. јула 2018
31 августа 2018
451,255.67
,S'!};.Jj; (/ р vдvi '1 ~V-л.}Oс:>--'Ј

Гајинов"ић Слободан

Бркљ~ч мил~
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39

30. септембра 2018

27,526,106.67

Укупно

43.265.896,63

Транша Б отплатиће се у потпуности на дан 30.09.2018.-------------------

-------------------------------------------------11----------------------------------------------ОДОБРАВА СЕ Друштву Сојапротеин ад Бечеј закључење Уговора о
изменама и допунама Уговора дугорочном кредиту са Међународном
Финансијском Корпорацијом (ИФЦ), као Зајмодавцем, под следећим
у сл о в и м а: ----------------------------------------------------------------------------------а)

Ко рисн
•
•
•
•
•

И ци

кредита: -----------------------------------------------------------

VICTORIA GRUPA А.О. БЕОгРАД---------------------------------VICTORIA LOGISTIC 0.0.0. БЕОгРАД---------------------------\lICTORIAOIL·A.O. LlJИД-----------------------------------------------СОЈАПРОТЕИН А.д. БЕЧЕЈ-----------------------------------------ФЕРТИЛ ДОО БАЧКА ПАЛАНКА------------------------------------

Корисници кредита су солидарни јемци за износ кредита из
тачке б) овог одељка ИИ. Сваки Корисник кредита (у односу на
обавезе свих других Корисника кредита према овом Уговору) је
солидарно
одговоран
у смислу Члана 414. Закона о
облигационим односима Републике Србије за обавезе свих
осталих Корисника кредита које проистичу из овог Уговора.-----Ь)

у ку па н из нос кред ита: ---------------------------------------------------

ЕУР 57.000. 000------------------------------------------------------------------с) Кредитно задужење Сојапротеина
ад: -----------------------------ЕУР 5.600. 000---------------------------------------------------------------------d) Јемци за износ кредита из тачке б): -----------------------------------•
•

СП ЛАБОРАТОРИЈА а.Д. Бечеј, са матичним бројем ------2 О0747 95-------------------------------------------------------------------ЛУКА - БАЧКА ПАЛАНКА Д.О.о. Бачка Паланка, са ----------
матичним бројем 08760233 -----------------------------------------VICTORIA PHOSPHA ТЕ Д.О.о. Београд, са матичним--------

».:»: ~~~::~~:=---~------------------:--------•

АнтонићНевен,а гајИНО~ћСлободан БРК1Оа~q

БелићБојан

ОПУ:З6-2015

•
•
•

страна 25 (двадесетпет)
VICTORIA STARCH Д.О.о. Зрењанин, са матичним ---------
бројем 2062927 4--------------------------------------------------------РИБОТЕКС Д.О.о. Љубовија, са матичним бројем ----------()7645970-------------------------------------------------------------------8ЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД СУБОТИЦА ад Суботица, са
матич ним броје м ()8048908-------------------------------------------

е)

Каматн а сто па:
--------------------------------------------------------1М Еурибор + 5% п.а. ---------------------------------------------------------

f)

Ро к в ра ћ ања кредита: -------------------------------------------------------3(). се пте мба р 2()18--------------------------------------------------------------

g)

На ме н а Ф и на нс ира ња: ------------------------------------------------------
финансирање обртног капитала и рефинасирање постојецих
кредита ------------------------------------------------------------------------------

ћ)

Г реје пе р иод: --------------------------------------------------------------------

ј)

до 31 .јула 2()15-------------------------------------------------------------------Начин отплата кредита: Транша А--------------------------------------IIУкупна месечна рата (Eyp>1

IПериод

131Јул 2015 - 31 Децембар 2()151119.711

1

131Јануар 2()16 - 31 Август 20181141.064

1

130Септембар 2018

1

112.463.830

Транша Б у износу ЕУР 1.662.799 отплатиће се у потпуности на дан
30.09.20 18.---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------111-------------------------------------------------

ОДОБРАВА СЕ ДРУШТВУ Сојапротеин ад Бечеј закључење Уговор о
изменама и допунама Уговора о дугорочном кредиту са Европском
банком за обнову и развој (ЕБРД), под следећим условима:-------------а) Корисници
•

кредита (Зајмопримци):

------------------------------------

СОЈАПРОТЕИН АД. БЕчЕЈ------------------------------------------

/f(/д1~tЙ'
Антонић Невенка

5'(/.~
/'{((?о/:Ј
Гајиновић Слободан
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ОПУ:З6-2015

страна 26 (двадесетшест)
Ь) Сол идарн и јемци: -------------------------------------------------------------•
•
•
•

.)

•
•
•
•
•

VICTORIA GROUP А.О. БЕОгРАД---------------------------------VICTORIA LOGISTIC О.О.О. БЕОгРАД---------------------------VI СТО RIA01L А. О. ШИД-----------------------------------------------СП ЛАБОРАТОРИЈА а.Д. Бечеј, са матичним бројем-------2007 4 795-------------------------------------------------------------------ЛУКА - БАЧКА ПАЛАНКА Д.О.О.Бачка Паланка, са ----------
матичним бројем 08760233 -----------------------------------------VICTORIA PHOSPHATE d.o.o. Beograd, са матичним-------
бројем 204292 75--------------------------------------------------------VICTORIA STARCH d.o.o. Zrenjanin, са матичним бројем--206292 74-------------------------------------------------------------------РИБОТЕКС Д.О.о. Љубовија, са матичним бројем------------076459 70-------------------------------------------------------------------ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД СУБОТИЦА ад Суботица, са
матич ним броје м 08048908-------------------------------------------

с) У ку пан из нос кред ита: ------------------------------------------------------ЕУР 1.785.71 3 --------------------------------------------------------------------d) Кредитно задужење Сојапротеина ад: ------------------------------Е УР 1.785. 71 3---------------------------------------------------------------------е) Каматна стопа: ------------------------------------------------------------------1М Еурибор + 5% П.а. --------------------------------------------------------f) Рок враћа ња кредита: ----------------------------------------------------30.се птемба р 2 О 18--------------------------------------------------------------g) На мен а Ф и на нс ира ња: -------------------------------------------------------
инвести циони кредит -----------------------------------------------------------
h) Греје пе р иод: --------------------------------------------------------------------
до 31 .јула 20 15-------------------------------------------------------------------ј)

Начин отплата кредита:

Т ранша А ----------------------------------

IПериод
)

IIУкупна месечна рата (ЕУР)'

131Јул 2015 - 31 Децембар 2015116,285.32

1

131Јануар 2016 - 31 Август 20181113,094.49
~-

ед- _J~/7KO vtl

Антонић Невенка

Гајинов~ћСЛОбо~ан~

~

МИЛ1
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Ilзо Септембар 2018

11798,749.25

Транша Б у износу ЕУР 530.229 отплатиће се у потпуности на дан
30.09.2018.---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------1\1----------------------------------------ОДОБРАВАЈУ СЕ Друштву Сојапротеин ад Бечеј следећи
инструменти обезбеђења за Уговоре о дугорочним кредитима из
Одељка 1, 11 и 111 ове Одлуке: ---------------------------------------------------------

,I

1)

2)

З)

4)

5)

заложно право првог реда над залихама које су у
власништву Сојапротеин, Victorioaoil i Victoria Logistic
којима се обезбеђује Вапса Intesa Кредит, Евробанк
Кредит, Credit Agricole Кредит, Ерсте Кредит, SocGen
Кредит (до износа главнице од 23.523.562 евра) и
Комерцијална Банка Кредит (до износа главнице од
23.666.641,13' евра) које ће се регистровати на име
Агента Обезбеђења;----------------------------------------------------заложно право другог реда над залихама која су детаљно
описана у Уговору о залози залиха к~има располаже
Сојапротеин, Victorioaoil i Victoria Logistic, које се наводи у
тачки (1) којим се обезбеђује UniCredit Кредит и ИФЦ
Кредит, које ће се регистровати на име
Агента
Обезбеђења;--------------------------------------------------------------заложно
право
првог
реда
над
трговинским
потраживањима Сојапротеина која су детаљно описана у
Уговору о залози потраживања којим се обезбеђује Вапса
Intesa Кредит, Евробанк Кредит, Credit Agricole Кредит,
Ерсте Кредит, SocGen Кредит (до износа главнисе од
2З.523.562евра) и Комерцијална Банка Кредит (до износа
главнисе од 23.666.641,1З евра) које ће се регистровати
на име Агента Обезбеђења;-----------------------------------------заложно
право другог
реда
над
трговинским
потраживањима Сојапротеина која су наведена у тачки (3)
и која су детаљно описана у Уговору о залози --------

~

YYj,,"e\}V
Антонић Невенка
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страна 28 (двадесетосам)
потраживања којима се обезбеђују UniCгedit Кредит и
ИФЦ Кредит, које ће се регистровати на име Агента
Обезбе ђ ења;--------------------------------------------------------------6)

7)

8)

)

9)

10)
11)

)

заложно право првог реда над машинама, опремом,
возилима и другим основним средсвима Сојапротеина,
која су детаљно описана у Уговору о залози покретне
имовине којим се обезбеђује UniCгedit Кредит, које ће се
регистровати на име UniCredit; ------------------------------------заложно право другог реда над машинама, опремом,
возилима и другим основним средсвима Сојапротеина,
која наведена у тачки (5), која су детаљно описана у
Уговору о залози покретне имовине којим се обезбеђују
сви Кредити које су одобрили Зајмодавци (осим UniCгedit)
и ИФЦ Кредит, које ће се регистровати на име Агента
Обезбеђења; -------------------------------------------------------------хипотека првог реда којом се обезбеђује UniCгedit Кредит
над непокретном имовином Сојапротеин уписаном у
Листу непокретности бр. 2835, Катастарска општина
Бечеј, Власнички лист бр. 2714 , Катастарска општина
Нови Сад 1, Листови непокретности бројеви 8502 и 7634,
Катастарска општина
Бачка Паланка-Град и
Лист
непокретности бр. 13939, Катастарска општина Бечеј,
која ће се регистровати у корист UпiСгеdit;---------------------хипотека другог реда којом се обезбеђују сви Кредити које
су одобрили Зајмодавци (осим UniCredit) и ИФЦ Кредит
над непокретном имовином Сојапротеина која је
наведена у горњој тачки (7), која ће се регистровати у
корист свих Зајмодаваца (осим UniCredit) и ИФЦ;------------менице----------------------------------------------------------------------Винкулиране Полисе осигурања на покретну и непокретну
имовину, која ће бити предмет Трансакција Обезбеђења
и обезбеђења у корист иФц, према ИФЦ Кредиту, у
корист Агента Обезбеђења. ------------------------------------------
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--------------------------------------------------\1--------------------------------------------ОВЛАШЋУЈЕ

СЕ генерални директор Друштва Сојапротеин ад Бечеј

Синиша Кошутић да закључи Уговор из одељка 1,11i 111
ове Одлуке и
потпише сву пратећу документацију, неопходну за реализацију
наведеног кредита, укључујући и све инструменте обезбеђења.---------

---------------------------------------------------\11-------------------------------------------Одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране
Председника надзорног одбора Друштва да су сви несагласни
акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са
чл. 475. и 476. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС"
36/2011, 99/11). ---------------------------------------------------------------------------

Ова Одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране
председника надзорног одбора друштва да су сви несагласни
акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу
са чл. 475 и чл. 476 Закона о привредним друштвима. ----------------------

)

Након тога Председник Скупштине је предложио да се пређе на
следећу тачку Дневног реда тј. на усвајаља Извештаја о стицању
сопствених акција на организованом тржишту. Председник
Скупштине обратио се акционарима и упознао их је са садржином
Образложења уз навођење разлога из којих се препоручује усвајање
Љупко Васић је нагласио да малим акционарима не иде у прилог и
корист овакав начин стицања сопствених акција од стране
привредног друштва и образложио зашто и налгасио да ћ гласати
против овог извештаја. На питање да ли се још неко јавља за реч
није било пријављених. Констатује се да није било више дискусије по
овој тачки дневног реда. Председник је предложио да се пређе на
гласање. ------------------------------------------------------------------------------------Након тога прешло се на гласање по четвртој тачки Дневног реда. ---
ЗА је гласао је гласао пуномоћник акционара Бабовић Милије са
правом гласа садржаним у 897.835,00 (осамстотина деведесет седам
хиљада осамстотина тридесет пет) акција, што је 6,42 % (шест зарез
четрдесет два процената) од укупног броја гласова акционара, као и
присутни пуномоћник акционара Митровић Зорана са правом гла
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страна 30 (тридесет)
садржаним у 904.675,00 (деветстотина четири хиљаде шестстотине
седамдесет пет) акција, што је 6,47 % (шест зарез четрдесет седам
процената) од укупног броја гласова акционара и присутни
пуномоћник акционара VICTORIA GROUP АО BEOGRAO са правом
гласа садржаним
у 7.587.503,00 (седам милиона петстотина
осамдесет седам хиљаде петстотина три) акција, што је 54,23 %
(педесет четири зарез двадесет три процената) од укупног броја
гласова акционара, што представља да присутни акционари имају
укупно 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесет хиљаде
тринаест) акција, што чини 67,12 % (шездесетседам зарез дванаест
процената) укуп ног број а гласова. -------------------------------------------------
ПРОТИВ је гласао Васић Љупко у својству пуномоћника акционара
Шимић Драгана са правом гласа садржаним у 10.536,00 (десет
хиљаде петстотине тридесет шест) акција, што је 0,075 % (нула зарез
нула седамдесет пет процената) од укупног броја гласова акционара
као и Васић Љупко акционар са правом гласа садржаним у 5.100,00
(пет хиљаде сто) акција, што је 0,04 % (нула зарез нула четири
процената) од укупног броја гласова акционара, што представља да
присутни акционари
имају укупно 15.636,00 (петнаест хиљада
шестотине тридесет шест) акција, што чини 0,11 % (нула зарез
једанаест процената) укупног броја гласова--- --------------------------------
УЗДРЖАНИХ су били гласови преко формулара за гласање у
одсуству ЕРСТЕ БАНК А.Д. НОВИ САД- КАСТОДИ РН-КС са правом
гласа садржаним у 32.825,00 (тридесет две хиљаде осамстотина
двадесет пет) акција, што је 0,23 % (нула зарез двадесет три
процената) од укупног броја гласова акционара, као и преко
формулара за гласање у одсуству ЕРСТЕ БАНК АД. НОВИ САД
КАСТОДИ РН-КС са правом гласа садржаним у 12.983,00 (дванаест
хиљада деветстотина осамдесет три) акција,а што је 0,09 % (нула
за рез нула девет процената) од укупног броја гласова акционара и
преко формулара за гласање у одсуству Грк Бојан са правом гласа
садржаним у 127,00 (сто двадесет седам) акција, што је 0,0009 %
(нула зарез нула нула нула девет процената) од укупног броја
гласова акционара, што значи да акционари који гласају на овај начин
имају укупно 45.935,00 (четрдесет пет хиљ де деветс от не T~ десет
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страна 31 (тридесетједан)
пет) акција, што чини 0,33 % (нула зарез тридесет три процената) од
укуп но Г број а гласо ва а кцио нара.--------------------------------------------------
Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:---

------------------------------------------ ()~Il)f.c~------------------------------------------УСВАЈА
СЕ Извештаја
о стицању
сопствених
акција
на
организованом тржишту, већином гласова присутних акционара
"СОЈАП РОТЕ ИН" А. Д. Беч еј.---------------------------------------------------------Након тога Председник Скупштине је предложио да се пређе на
следећу тачку одлучивања по Дневном реду, односно Усвајање
одлуке о одобравању одлуке Надзорног одбора о именовању
Ревизора за ревизију финансијских извештаја " СОЈАПРОТЕИН" а.д.
Бечеј за 2014. г. (двехиљаде четрнаесту). Председник Скупштине
обратила се акционарима и упознала их са садржином Образложења
уз навођење разлога из којих се препоручује усвајање односно
одобравање одлуке Надзорног одбора што је исто тако поновила и
сама
Бранислава
Павловић
наводећи
да
је
скупштина
"СОЈАПРОТЕИН"
А.Д. Бечеј на претходној седници овластила
Надзорни одбор да одлучи о избору ревизора а да се на овој
скупштинској седници даје само сагласност за избор који је извршио
Надзо рни одбо р.-------------------------------------------------------------------------На питање да ли се неко јавља за реч није се нико јавио. Констатује
се да није било дискусије по овој тачки дневног реда. Председник је
предложио да се пређе на гласање. ----------------------------------------------
Након тога прешло се на гласање по петој тачки Дневног реда. --------
ЗА је гласао је гласао пуномоћник акционара Бабовић Милије са
правом гласа садржаним у 897.835,00 (осамстотина деведесет седам
хиљада осамстотина тридесет пет) акција, што је 6,42 % (шест зарез
четрдесет два процената) од укупног броја гласова акционара, као и
присутни пуномоћник акционара Митровић Зорана са правом гласа
садржаним у 904.675,00 (деветстотина четири хиљаде шестстотине
седамдесет пет) акција, што је 6,47 % (шест зарез четрдесет седам
~цeHaTa)
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страна 32 (тридесетдва)
пуномоћник акционара VICTORIA GROUP АО BEOGRAO са правом
гласа садржаним
у 7.587.503,00
(седам милиона петстотина
осамдесет седам хиљаде петстотина три) акција, што је 54,23 %
(педесет четири зарез двадесет три процената) од укупног броја
гласова акционара, што представља да присутни акционари имају
укупно 9.390.013,00 (девет милиона тристотине деведесет хиљаде
тринаест) акција, што чини 67,12 % (шездесетседам зарез дванаест
проце ната) укуп ног броја гласов а.-------------------------------------------------
ПРОТИВ је гласао Васић Љупко у својству пуномоћника акционара
Шимић Драгана са правом гласа садржаним у 10.536,00 (десет
хиљаде петстотине тридесет шест) акција, што је 0,075 % (нула зарез
нула седамдесет пет процената) од укупног броја гласова акционара
и у своје име Васић Љупко као акционар са правом гласа садржаним
у 5.100,00 (пет хиљаде сто) акција, што је 0,04 % (нула зарез нула
четири процената) од. укупног броја гласова акционара, што
представља да присутни акционари имају укупно 15.636,00 (петнаест
хиљада шестотине тридесет шест) акција, што чини 0,11 % (нула
зарез једанаест процената) укупног броја гласова--- -----------------------
УЗДРЖАНИ су гласови преко формулара за гласање у одсуству
ЕРСТЕ БАНК А.Д. НОВИ САД- КАСТОДИ РН-КС са правом гласа
садржаним у 32.825,00 (тридесет две хиљаде осамстотина двадесет
пет) акција, што је 0,23 % (нула зарез двадесет три процената) од
укупног броја гласова акционара, као и преко формулара за гласање
у одсуству ЕРСТЕ БАНК А,Д. НОВИ САД- КАСТОДИ РН-КС са правом
гласа садржаним у 12.983,00 (дванаест хиљада деветстотина
осамдесет три) акција, а што је 0,09 % (нула за рез нула девет
процената) од укупног броја гласова акционара и преко формулара
за гласање у одсуству Грк Бојан са правом гласа садржаним у 127,00
(сто двадесет седам) акција, а што је 0,0009 % (нула зарез нула нула
нула девет процената) од укупног броја гласова акционара, што
представља да ови акционари имају укупно 45.935,00 (четрдесет пет
хиљаде деветстотине тридесет пет) акција,а што чини 0,33 % (нула
зарез тридесет три процената) од укупног броја гласова ових
акционара који су гласали путем формулара.----------------------------------
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страна 33 (тридесеттри)
Председник Скупштине акционара констатује да је донета следећа:-------------------------------------------- ()~l1)f.c~------------------------------------------ОДОБРАВА СЕ Одлука Надзорног одбора о именовању Ревизора за
ревизију финансијских извештаја " СОЈАПРОТЕИН" а.Д. Бечеј за
2014. г. (двехиљаде четрнаесту) донета већином гласова присутних
акционара "СОЈАПРОТЕИН" А.Д. Бечеј.------------------------------------------

)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Председник скупштине констатује да је расправљено по свим
тачкама усвојеног Дневног реда. Захваљује се присутнима на учешћу
у доношењу одлука и констатује да је Седница закључена у 13,08
(тринаест и осам) часова. -------------------------------------------------------------

)

ПРиJlОЗИ:----------------------------------------------------------------------------------1. Одлука о сазивању ванредне скупштине "СОЈАПРОТЕИН" АД.
Бечеј Надзорног одбора од 30. 12.2014. године -----------------------------2. Податке о књиговодственој, тржишној и процењеној вредности
акција "СОЈАПРОТЕИН" АД Бечеј од 31. 12. 2014. године --------------3. Извештај о условима посла располагањем имовином велике
вредности- одобрење Одлуке о располагању имовином велике
вредности и закључењу уговора о дугорочним кредитима донета од
стране Надзорног одбора .Сојапротеин" А.Д. Бечеј са пријем. печ. од
31.12.2014. године. ---------------------------------------------------------------------4. Одлука о располагању имовином велике вредности и закључењу
уговора о дугорочним од стране Надзорног одбора .Сојапротеин" А.Д.
Бечеј од 30. 12. 2014. године.--------------------------------------------------------5. Позив акционарима за ванредну седницу Скупштине јавног
акционарског друштва "СОЈАПРОТЕИН" А.Д. Бечеј Надзорног одбора
од 31. 12.2014. године са обавештењем о дану акционара и са
обавештењем о правима несагласних акционара, са прилозима
пуномоћја, формулари за гласање у одсуству и захтев за
остваривање права на откуп акција несагласног акционара--------------6. Извод са сајта привредног друштва где је објављен позив
~ионаЕ!!М~ заледницу скупштине 31.12.2014. год.--- ------------
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страна 34 (тридесетчетири)
7. Извод са сајта Агенције за привредне регистре где је објављен
позив акционарима за седницу скупштине 05.01.2015. год. --------------8. Потврда о примљеној регистариционој пријави у АПР-у од
31.12.2014. год. --------------------------------------------------------------------------9. Одлука о одобравању избора ревизора од 30.12.2014. год. ----------10. Одлука о усвајању записника са редовне Скупштине акционарског
друштва "СОЈАПРОТЕИН" Бечеј одржане 30.12.2014. год. од ----------11. Обавештење о правима несагласних акционара поводом стицања
и располагања имовином велике вредности од 31.12.2014. год.--------12. Извештај о стицању сопствених акција на организованом тржишту
са прије. печ. привредног друштва од 31.12.2014. год.---------------------13. Формулар пуномоћи за физичко лице---------------------------------------14. Формулар пуномоћи за правна лица-----------------------------------------15. Формулар за гласање у одсуству за физичко лице----------------------16. Формулар за гласање у одсуству за правна лица------------------------17. Формулар за захтев за остваривање права на откуп акција
несагласног акционара-----------------------------------------------------------------18. Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице
друштва утврђен на дан акционара - јединствена евиденција
акционара од 12. 01. 2015. год. -----------------------------------------------------19. Пуномоћје за заступање Митровић Зорана на ванредној
скупштини акционара "СОЈАПРОТЕИН" А.Д. Бечеј од 16. 01. 2015.
(шестнаестог јануара двехиљаде петнаесте) године -----------------------20. Пуномоћје за заступање Бабовић Милије на ванредној скупштини
акционара "СОЈАПРОТЕИН" А.Д. Бечеј од 16. 01. 2015. (шестнаестог
јануара двехиљаде петнаесте) године ------------------------------------------21. Пуномоћје за заступање VICTORIA GROUP А.О. Београд на
ванредној скупштини акционара "СОЈАПРОТЕИН" А.д. Бечеј од 16.
01.2015. (шестнаестог јануара двехиљаде петнаесте) године-----------22. Пуномоћје за заступање Шимић Драган на ванредној скупштини
акционара "СОЈАПРОТЕИН" А.Д. Бечеј од 09. 01. 2015. (деветог
ја нуара Д вехиљаде петнаесте) године-------------------------------------------23. Формулар за гласање у одсуству од Грк Бојана од 16. 01. 2015.
(шестнаестог јануара двехиљаде петнаесте) године ------------------------
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страна 35 (тридесетпет)
24. Формулар за гласање у одсуству ЕРСТЕ БАНК АД. Нови Сад од
19.01.2015. (деветнаестог јануара двехиљаде петнаесте) године-----25. Формулар за гласање у одсуству ЕРСТЕ БАНК А.Д. Нови Сад од
19. 01.2015. (деветнаестог јануара двехиљаде петнаесте) године ----26. Формулар за гласање у одсуству Јакшић Горан од 13. 01. 2015.
год.(тринаестог јануара двехиљаде петнаесте)-------------------------------27. Копија личне карте Павловић Браниславе број 004751584-----------28. Копија личне карте Долинка Петра број 001921341---------------------29. Копија личне карте Антонић Невенке број 116518---------------------30. Копија личне карте Јовић Мирјане број 001683670---------------------31. Копија личне карте Гајиновић Слободана број 003024818------------32. Копија личне карте Бркљач Милана бр. 002565306---------------------33. Копија личне карте Белић Бојана бр. 004236089-------------------------34. Копија личне карте Васић Љупка бр. 46004--------------------------------35. Статут акционарског друштва "СОЈАПРОТЕИН" АД. БЕчЕЈ--------36. Нацрти уговори о располагању имовином велике вредности--------
Јавнобележнички записник сачињен је у канцеларији поступајућег
јавног бележника дана 22. 01. 2015. год. (двадесетдругог јануара
двехиљадепетнаесте )------------------------------------------------------------------
Отправак јавнобележничког записника издат је Председнику
СкупштиНе.---------------------------------------------------------------------------------Јавнобележничка награда наплаћанаје сходно чл. 14, чл. 21 тарф. бр.
5, 13 и 18 став 2 и 3 Јавнобележничке тарифе у износу од 61.560,00
динара (шездесет један хиљада петстотина шездесет) динара ----------
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