
"SOJAPROTEIN" A.D. ВЕСЕЈ
SКUPSTINA AKCIONARA
Dana: 30.06.2014.g.

ZAPISNIK

Voden па dvadesetoj, а XIV redovnoj Skupstini Akcionarskog drustva za preradu soje
"Sojaprotein" Веёеј, odrzanoj 30.06.2014. godine и и ~rostorijama Drustva - и velikoj sali za
sastanke "Sojaprotein" A.D. и Веёејџ sa роёеткогп и 120 бавоуа..

Ukupan Ьтој akcija Drustva је 14.895.524 а Drustvo poseduje 870.971 sopstvenu
akciju, koje петајu ргауо glasa i пе гаёџпајџ se и kvorum, tako da ukupan broj akcija sa ргауогп
glasa па уапгеопој Skupstini iznosi 14.872.058. Skupstini prisustvuju dva рџпогпосшка, odnosno
zastupnika akcionara , koji zastupaju, odnosno predstavljaju ukupno 4 akcionara sa ukupno
9.412.756 akcija i isto toliko glasova. Prisutni zastupnici, odnosno рџпошосшк akcionara su
пеvепkа Аптошс, koja zastupa 3 akcionara i to Victoria Group AD Beograd, Zorana Mitrovi6a i
Miliju Ваэомса sa 9.390.013 glasa i Caslav flordevi6, zakonski zastupnik akcionara Prima Сот
doo Beograd sa 22.743 glasova.

Pored punom06nika akcionara Skuрstiпi prisustvuju: Izvrsni direktor za finansije, AnkЈса
Nikoli6, Sef Racunovodstva, Dragana Andelkovi6, Izvrsni direktor za ргаvпе poslove i Sekretar
Drustva, Petar Dolinka i Slobodan Gajinovi6, Bertok Gabor i Milan Brkljac.

Sednicu је otvorila Nevenka Antoni6, koja је izпеlа da је ОУО геdоvпа, godisnja sednica
Skupstine Drustva, koju је sazvao Upravni odbor svojom odlukom od 28.05.2014. gоdiпе.
Sazivanje оуе sednice Skupstine drustva objavljeno је, па lntemet stranici Beogradske Berze i па
Iпtеmеt stranici Drustva. Saglasno zakonu о privrednim drustvima, za dan akcionara је utvIden
akcionara 20. јип 2014. godine, sto znaci da akcionari koji su па taj dan upisani u evidenciju
Centralnog registra Hartija od vrednosti ostvaruju pIav па ucesce u radu. ХIУ redovne sеdпiсе
Skupstine "Sojaprotein"A.D.Весеј, tj. koji ostvaruju ргауо glasa.

Nevenka Antoni6 је predlozila da se pristupi utvrdivanju kvoruma za шd Skupstine, te је
nakon utvrdivanja Ьгоја prisutnih, оdпоsпо predstavljenih akcionara konstatovala da је па sednici
predstavljeno 9.412.756 akcija sto cini 67,11% od ukupnog Ьгоја akcija sa ргауоm glasa па оуој
sеdпiсi Skupstine Drustva, sto znaci da је па sednici predstavljeno vise od polovine od ukupnog
broja akcija sa ргауот glasa, te da Skupstina ima kvorum za rad i odlucivanje.

Nevenka Antonic је iznela da се Skupstina saglasno Zakonu i Statutu raditi u skladu sa
dпеvпim redom koji је predlozio Nadzomi odboI Drustva za Skupstinu, posto l1ije hilo drugih
predloga i inicijativa akcionara za uvгstаvапје pojedinih pital1jau dl1evl1ired.

DNEVNIRED

1. Izbor Predsednika Skupstine, Utvrdivanje Komisije za glasanje;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupstine akcionara·Sojaprotein·'A.D.

Весеј;
3. Donosenje odluke о usvajanju:

Izvestaja оposlovanju
Finansijskih izvestaja ·Sojaprotein·'A.D ВеСеј. za poslovnu 2013. godinu i Izvestajem
Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izvestaja"Sojaprotein·'A.D Весеј za
poslovnu 2013. godinu

- lzvestaja Nadzornog odbora



4. Usvajanje Odluke о pokricu gubltka
5. Usvajanje Odluke о izboru clanova Nadzornog Odbora "Sojaprotein "А.д Веёеј
6. Usvajanje Odluke о Potvrtlivanju odluke Nadzornog Odbora о imenovanju Revizora

га revizijujinansijskih izvestaja "Sojaprotein"A.D. Веёеј za 2013. Godinu.
7. Џзуајапје Odluke о imenovanju Revizora za reviziju jinansijskih izvesta.ia

"Sojaprotein "А.д Веёеј га 2014. godinu.
8. Роапозепје izvesta.iaо sticanju sopstvenih akcija па organizovanom trzistu;
9. Usvajanje Odluke о izmenama idopunama Statuta "Sojaprotein''A.D. Весеј

Tacka 1.

Nevenka Antoni6 је predlozila da se pristupi izbor Predsednika Skupstine Akcionara.
Predlozila је da se za Predsednika izabere Nevenka Аптошс, Ровю nije bilo prijavljenih za
diskusiju, niti su izneti drugi predlozi, iznela је prtedlog па glasanje. Za predlog da se za
predsedavajuceg Skupstine izabere Nevenka Апюшс glasali su svi рrisutпi рuпоmоспik аkсiопага
sa ukupno 9.412.756 glasa, bez glasova protiv i bez suzdгzапih glasova te је Skuрstiпа
"Sojaprotein" A.D. Весеј sa 9.412.756 glasova za, tj sa 1ОО % glasova predstavljenih па sеdпiсi
dопеlа slede6u

ODLUKU

1. Za Ргеdsеdпikа Skupstine »Sојаргоtеiп«А.D. Весеј ЬilЋ se Nevenka Antonic sa
mandatom koji traje do izbora novog Ргеdsеdпikа Skupstine Drustva.

2. Оуа Odluka stupa па sпаgu odmah.

Ргеdsеdпik Skupstine је iznela da se Komisiju za glasanje imепuјu Slobodan Gajinovic, Benok Gabor
i Milan Brkljac. Kako saglasno Zаkопu о privrednim drustvima Ргеdsеdпik Skupstine imепuје
Ыапоуе Komisije za glаsапје, to је Skupstina dопеlа slede6u

ODLUKU

1. U komisiju za glasanje Skuрstiпе »Sojaprotein«A.D. Весеј imenuju se Slobodan
Gajinovi6, Bertok Gabor i Мјlап Brkljac.

2. Оуа Odluka stupa па sпаgu odmah.

Tacka 2.

Ргеdsеdпik Skupstine је паvеlа da је zapisnik sa ргеthоdпе, vапrеdпе Skupstine оdгzапе
16.10.2013. godine Ыаgоvгеmепо dostavljen zastupnicima аkсiопага, te је pozvao рrisutпе da
iznesu eventualne primedbe па sаdгziпu zapisnika. Kako nije bil0 рriјаvlјепih za diskusiju, predlog
za usvајапје Zapisnika sa ргеthоdпе sednice Skupstine је izпеt па glasanje.

Za predlog da se оуај zapisnik potvrdi glasali su svi ргisutпi рuпоmоспik аkсiопага sa
ukuрпо 9.412.756 glasa, bez glasova protiv i bez suzdrzanih glasova te је Skupstina "Sojaprotein"
A.D. Весеј sa 9.412.756 glasova za, tj sa 1ОО % glasova predstavljenih па sednici donela sledecu



ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vanredne Skupstine Akcionarskog drustva "Sojaprotein" Веёеј
осгйапе 16.10.2013. godine.

Tacka 3.

Predsednik Skupstine је dala геё Izvrsnom direktoru za finansije, Ankici Nikolic, koja је dala
usmeno obrazlozenje finansijskih izvestaja, izvestaja nezavisnog revizora i izvestaja о poslovanju
isticuCi da је Drustvo јов krajem februara objavilo finansijske izvestaje sa napomenama, da Ы, па
osnovu sugestija revizora izdalo korigovane, koji su 16.04.2014. predati Аяепсјј! za privredne
registre i objavljel1i , а da је Godisnji izvestaj za 2014. Godinu, sa unetim korekcijama, оћјамјеп
30.04., saglasl10 propisima kojima se ureduje trziste hartija od vrednosti. Saglasno tome, akcionari
su зпаёајпо рте Skupstine bili u prilici da se upoznaju da sadrzinom pisanih materijala za ovu tacku
dl1evl1ogreda.
Iznela је da Drustvo је u poslobl1oj 2013. Godini posloval0 u uslovima kontinuirane kako
finansijske tako i ekonomske krize koja је јmаlа efekta рге svega па domace trziste. Poslovanje па
domacem trzistu odvija se u uslovima smanjene traznje usled manjih preradnih kapaciteta i
smanjene mogucnosti plasmana kao i zbog ozbiljne krize u likvidnosti kupaca. Najvece posledice su
prisutne u stocarskoj industriji, ali је i u ostalim segmentima trzista sojinih proizvoda vidljivo
smапјепје tгаzпје, sto је posledica smanjenja оЬјmа proizvodnje u industrijskim granama kao sto su
konditorska i mеsпа iпdustriја. Orijentacija па iпо trziste је i u 2013. Godini ostala kljucno
opIedeljenje koje је Drustvo i pored ukupno ostvarenog gubltka usреsпо realizovalo u skladu sa
рlапоујmа. PIodaja proizvoda Drustva па јпо trezistu је u 2013. Gоdiпi ucestvovala kоliсiпski
posmatrano, sa 64% , а vгеdпоsпо sa 72% u ukuрпој prodaji, оdпоsпо prihodima od prodaje.
Drustvo је u 2013. Godini otpocelo пајzпасајпiјu promenu u strukturi kljucnih proizvoda od svog
osnivanja, uvodenjem novog kljucnog proizvoda - tradicionalnih sojinih proteinskih koncentrata.
Pocetkom proizvodnje sојiпih proteinskih kопсепtгаtа, zbog privremenih telmicko-tehnoloskih
ogranicenja Drustvo је jos krajem 2012. Godine smапјil0, u toku 2013. Рrivгеmепо i obustavilo
proizvodnju sojine sacme, sto је dovelo do smапјепја prodaje i prihoda od prodaje па domacem
trzistu. Izvrsenim investiranjem u pogon za finalizaciju sojinih proteinskih koncentrata stvогепi su
uslovi za uпаргеdепје kvaliteta svih vrsta sojinih ргоtеiпskih kопсепtгаtа koje Drustvo јmа u
portfoliu i ропоупи proizvodnju sojine sacme, koja је otpocela u krajem 2013. Godine.
Уеота zпасајап faktor koji је uticao па poslovni uspeh "Sојаргоtеiп"А.D. је сепа mегkапtilпоg
zma soje roda 2012. Gоdiпе koje је Drustvo u пајуесеm delu 2013. Godine koristilo kao svoju
siгоviпu. Ооmаса ргоizvоdпја sеmепа i zma soje је glavna siгоviпskа оsпоvа za ргешdu i svi
proizvodi su proizvedeni od gепеtski пеmоdifikоvапоg zma soje poreklom iz Srblje а sпаЬdеvепi
su IР sertifikatom (Idепtitу ргеsеIVаtiоп program) koji obezbeduje ocuvanje gепеtskе cistoce od
sеmепskе soje do isporuke fiпаlпоg proizvoda. Tokom 2012.gоdiпе dogodili su se dramaticni obrti
сепа sojinog kompleksa koji su паrusili svetsko trziste па kratak rok sa tепdепсiјоm sгеdпјоroспоg
tгепdа i сепа zma soje roda 2012. је porasla u оdпоsu па rod 2011. Godine za сса 80%. Tako уеlјЬ
udar па trosak siгоviпе kao odlucujuceg "inputa" u proizvodnji пјје mogao blti u роtрuпоsti
apsorbovan па trzistu, kroz роуесапје сепа gotovih proizvoda.
Za predlog da se usvoji odluka о usvајапјu izvestaja »Sojaprotein«A.D. za poslovnu 2011. godinu
glasali su svi рrisutпi punomocnik akciol1ara sa ukupno 9.412.756 glasa, bez glasova protiv i bez
suzdrzanih glasova te је Skupstina "Sojaprotein" A.D. Весеј sa 9.412.756 glasova za, tj sa sa 1ОО %
glasova predstavljenih па sednici donela sledecu

ODLUKU



О USV AJANJU IZVEST АЈА
"SOJAPROTEIN" A.D.BECEJ ZA POSLOVNU 2013.GODINU

I
Usvajaju se Finansijski izvestaji "Sojaprotein"A.D.Becej za роslоvпu 2013.gоdiпuito:

(и hiljadama dinara)

Ukupni prihodi (poslovni рпћосг, finansijski prihodi i ostali prihodi) 12.090.897

Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi) 13.204.913

Gubltak
Odlozeni poreski rashodi
Neto Gubltak

1.114.016
37.277

1.151.293

Usvajaju se Konsolidovani Fiпапsiјski izvestaji "Sojaprotein" A.D.Becej za роslоvпu 2013.gоdiпu i
to:

(и hiljadama dinara)

Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi) 12.267.554

Ukupni rashodi (poslovni гавћоф, finansijski rashodi i ostali газћош) 13.375.601

Gubltak
Poreski reshod perioda
Odlozeni poreski rashodi
Neto Gubltak

1.108.047
1.809

37.142
1.146.998

11
Usvajaju se Izvestaj о poslovanju "Sojaprotein" A.D.Becej za poslovnu 2013.godinu i Izvestaj

Nadzomog odbora "Sојаргоtеiп"А.D. Веёеј koji istinito i оЬјеktivпо odrazavaju poslovanje Akсiопагskоg
drustva u posloVl1oj2012.godini.

ПI
Usvaja se Izvestaj revizora Deloitte d.o.o. Beograd о reviziji finansijskih izvestaja i kопsоlidоvапih

finansijskih izvestaja za poslovnu 2013.godinu kojim se pozitivno осепјији гасuпоvоdstvеni izvestaji sa
istinitim i objektivnim prikazom fmansijskog polozaja Drustva koji su bili predmet revizije.

IV
Оуа Odluka stupa па snagu dапоm dопоSепја.

Tacka 4.

Predsednik Skupstine је upoznala prisutne da је predlog Odluke о pokri6u gubitka
»Sojapl"otein«A.D. koji је uputio Nadzomi odbor dostavljen ucesnicima u radu Skupstine u okviru
pisanih materijala, te је dala rec Petru Dolinki, koja је izneo kl"a6eobl"azlozenje podnetog pl"edloga.
Nadzomi odbor, па osnovu clana 270, и vezi sa сlапоm 305. Zakona о privrednim drustvima,
podnosi Skupstini па pl"edlog da se gubitak koji је Drustvo ostvat·il0 u poslovnoj 2013. Godini, u
iznosu od 1.151.293.053,74 dinara, pokl"ije iz nerasporedene dohiti iz prethodnih godina. Ukupna
nerasporedena dohit koju је "Sojaprotein"A.D. ostvarilo и prethodnim godinama iznosi
1.744.133.489,94 dinara i dovoljna је za pokri6e guhitka.



Nakon izlaganja, Ртссвесаоајџс! Је iznela Predlog Odluke о рокпсџ gubitka
»Sојаргоtеiп<<А.D. Веёеј па glasanje. Za predlog da se usvoji Odluka о рокпсџ gubitka
»Sojaprotein«A.D. Веёеј glasali su svi prisutni рџпопюсшк akcionara sa ukupno 9.412.756 glasa,
bez glasova protiv i bez suzdrzanih glasova te је Skupstina "Sojaprotein" A.D. Веёеј sa 9.412.756
glasova za, tj sa sa 1ОО% glasova predstavljenih па sednici donela sledecu

ODLUKU
О юкктсп сгвггкгъољгвотым'х.в. ВЕСЕЈ

1. Gubitak "Sojaprotein"A.D. Веёеј ostvaren u poslovnoj 2013. godini lZnOSl 1.151.293.053,74
dinara.

2, Nerasporedena dobit Drustva ostvarena u prethodnirn godinama izпоsi 1.744.133.489,94 dinara.

3. Drustvo pokriva gubitak iz nerasporedene dobiti iz prethodnih godina

4. Nakon рокпса guЬitka preostala nerasporedena doЬit »Sojaprotein«A.D. Веёеј lZnOSl
592.840.436,20 dinara.

5. Оуа Odluka stupa па snagu danorn оёпозепја.

Tacka 5.

Predsednik Skupstine је upoznala prisutne sa sadrzinom Predloga odluke о izboru сlапоуа
Nadzomog Odbora. U proteklorn periodu је, па оsпоvu podnetih ostavki, Јоhnи Chetcutiju i
Јаsшini Vukosavljevic, prestao rnапdаt сlапоуа Nadzomog Odbora. Nadzomi odbor је nakon
prestanka mandata Јоhnи Chetcutiju, u clanstvo kooptirao Branislava Radovanovica, tako da ти
mапdаt сlапа Nadzomog odbora traje do prve naredne sednice Skupstine, sаglаsпо Ыапи 436,
odnosno 386. Stavu 4. Zakona о privrednim Drustvirna. Nakon prestanka mandata Jasmini
Vukosavljevic ПЈје izvrsena kooptacija поvоg сlапа, уес је rnesto ostalo uргаzпјепо, do odrzavanja
sednice Skuрstiпе Drustva.

Nadzomi Odbor predlaze Skuрstiпi da za сlапоуе Nadzomog Odbora Јrnепије Thomasa
Boitani Fitzgeralda i Nikolu Vujacica.

Nikola Vujacic је diplomirao па Fakultetu tehnickih nauka u Novorn Sadu i karijeru је
zapoceo u fabrici Vital a.d Vrbas 1999. godine kao inzenjer, da ьi kasnije оЬауlјао ful1kciju
direktora razvoja. Al1gazmal1 od 2005. gоdiпе паstаvlја u fabrici Victoriaoil, сlаl1ЈсјVictoria Group,
па poziciji generalnog direktora fabrike, а 2008. godine Јrnепоуап је za generalnog direktora i Ыапа
upravnog odbora Victoria Group.

Thomas Boitani Fitzgerald је Direktor Strategije Victoriagroup. Zavrsio је master studije za
шепаdzешепt u poslovanju (ЕМВА) па London Busil1ess School. U dоsаdаsпјеш toku karijere је
Ьio па poziciji Direktora Strategije kошрапiје Whirlpool Ешоре Middle East and Africa, а
prethodno је Ьio па rukovodecim pozicijarna u prosche Consultil1g i Bosch. GostujuCi је predavac
za иргауlјапје ргоmепаша па Lопdоп Business School.

Nakon izlagal1ja, predsedl1ik Skupstil1e је izпеlа Predlog Odluke о izboru clanova nadzomog
Odbora »Sojaprotei11<<A.D.Весеј па glasanje. Za predlog da se usvoji оуај Predlog glasali su svi
рrisutпi pUl1omocnik akcionara sa ukupno 9.412.756 glasa, bez glasova protiv ј bez suzdrzanih
glasova te је Skupstina "Sojaprotein" A.D. Весеј sa 9.412.756 glasova za, tj sa sa 100 % glasova
predstavljenih па sеdпiсi donela sledecu



ODLUKU
О IZBORU CLANOV А NADZORNOG ODBORA «SOJAPROTEIN»A.D.

1. Utvrduje se da је Jasmini Vukosavljevic роёпозепјегп ostavke mandat clana Nadzomog odbora
"Sojaprotein"A.D. Веёеј prestao zakljucno sa 31.01.2014. godine i da Johnu Chetcutiju
роопозепјегп ostavke, zakljucno sa 06.04.2014. godine prestao mandat clana Nadzomog odbora
"Sojaprotein"A.D. Веёеј.

2. Utvrduje se da је Branislavu Radovanovicu, clanu koji је kooptiran u Nadzomi Odbor,
Odlukom br. 16-431, od 12.03.2014. godine, prestaje mandat clana Nadzomog odbora
"Sojaprotein"A.D. Веёеј zakljucno sa 30.06.2014. godine, tj. Danom odrzavanja prve sednice
Drustva nakon izvrsene kooptacije.

3. U Nadzomi Odbor «Sojaprotein»A.D. Веёеј Јmепији se clanovi Nadzomog Odbora:

Nikola Vujacic clan
Thomas Boitani Fitzgerald Clan

4. Mandat Ыапа Nadzomog odbora traje 4 godine.

5. Оуа Odluka stupa па snagu danom donosenja.

Tacka 6.

Predsednik Skupstine је upoznala prisutne sa sadrzinom Predloga odluke о potvrdivanju
odluke Nadzomog odbora о izboru revizora. Skupstina Drustva је па redovnoj, godisnjoj sednici,
odrzanoj 28.06.2013. godine, donela odluku kojom је ovlastila Nadzomi odbor da izvrsi izbor
revizora koji се obaviti reviziju finansijskih izvestaja i izvestaja о poslovanju "Sojaprotein"A.D.
Весеј и poslovnoj 2013. godini. Nadzomi odbor је, postupajuci ро Odluci Skupstine, svojom
odlukom, donetoj 28.10.2013. za revizora koji се obaviti reviziju poslovanja Drustva и poslovnoj
2013. godini izabrao Deloitte d.o.o. Beograd.

Kako је odlukom Skupstine kojom је nadzomom Odboru poveren izbor revizora, оуај organ
obavezan da Skupstini podl1ese па odobrenje odluku о izvrsenom izboru, to Nadzomi Odbor оујm
putem predlaze donosenje odluke kojom se odobrava izbor Deloitte d.o.o. Beograd za revizora.

Nakon izlaganja, predsednik Skupstine је iznela Predlog Odluke о potvrdivanju Odluke
Nadzomog Odbora о izboru revizora па glasal1je. Za predlog da se usvoji оуај Predlog glasali su svi
prisutl1i pUl1omocnik akciol1ara sa ukupno 9.412.756 glasa, bez glasova protiv i bez suzdrzal1ih
glasova te је Skupstil1a "Sojaproteil1" A.D. Весеј sa 9.412.756 glasova za, tj sa sa 100 % glasova
predstavljel1ih па sedl1ici dOl1elasledecu

ODLUKU
о odobravanju izbora Revizora

1. Odobrava se Odluka Nadzomog Odbora «Sojaprotein» A.D. , donete 28.10.2013. godine,
kojom је, prema ovlascenju poverenom Odlukom Skupstine Drustva od 28.06.2013. godil1e
izvrsen izbor Revizora za reviziju finansijskih izvestaja "Sojaproteil1"A.D. Весеј и
poslovnoj 2013. godini, tako sto је za revizora izabral1 Deloitte d.o.o. Beograd.



2. Za zakljucenje Ugovora о reviziji finansijskih izvestaja u poslovnoj 2013. godini sa Deloitte
d.o.o. Beograd ovlascuje se Generalni direktor "Sojaprotein"A.D. Веёеј.

Tacka 7.

Predsednik Skupstine је upoznala prisutne sa sadrzinom Predloga Odluke о imenovanju
Revizora za reviziju finansijskih izvestaja "Sojaprotein"A.D. Веёеј za 2014. godinu. Iznela је da
роёто do dana џрџсгуапја ovog predloga nije do kraja sproveden postupak pribavljanja i
uporedivanja ponuda za оћа-Лјапје revizije, predlaze se Skupstini da ovlasti Nadzomi Odbor da
izvrsi izbor revizora koji се obaviti reviziju finansijskih izvestaja i izvestaja о poslovanju Drustva u
2014. Godini, s tim па prvoj narednoj sednici skupstine Nadzomi Odbor odluku о izboru podnese
па odobrenje.

Nakon izlaganja, predsednik Skupstine је iznela Predlog Odluke о izboru revizora za
reviziju finansijskih izvestaja "Sojaprotein"A.D. Весеј za 2014. godinu па glasanje. Za predlog da
se usvoji оуа Odluka glasali su svi prisutni punomocnik akcionara sa ukupno 9.412.756 glasa, bez
glasova protiv i bez suzdrzanih glasova te је Skupstina "Sojaprotein" A.D. Весеј sa 9.412.756
glasova za, tj sa sa 1ОО % glasova predstavljenih па sеdпiсi dопеlа sledecu

ODLUKU
О IZBORU REVIZORA

1. Za izbor Revizora koji се izvrsiti revlzlJu finansijskih izvestaja "Sojaprotein"A.D. Весеј u
poslovnoj 2014. godini ovlascuje se Nadzomi Odbor Drustva, s tim da Nadzomi Odbor mora od
Skuрstiпе па prvoj narednoj sеdпiсi da zatrazi odobrenje za izbor Revizora.

2. Za zakljucel1je Ugovora о reviziji fiпапsiјskih izvestaja "Sojaprotein"A.D. Весеј u poslovl1oj
2014. gоdiпi sa Revizorom koga izabere nadzomi odbor ovlascuje se Generalni direktor
Drustva.

3. Оуа Odluka stupa па snagu danom donosenja.

Tacka 8.

Рrеdsеdпik Skuрstiпе је uроzпаlа prisutne sa sadrzinom Izvestaja о stical1ju sopstvenih akcija па
оrgапizоvапот trzistu па оsпоvu odluke nadzomog odbora dOl1ete 25.02.2014. gоdiпе. Nadzomi
Odbor Drustva је doneo odluku о sticanju sopstvenih akcija u cilju sprecavanja poremecaja па trzistu
hartija od vrednosti i sprecavanja уесе i neposredne stete za drustvo, kako bi doprinelo stabllizaciji
cene akcija i sprecavanju njenog daljeg snizenja. Uvreme donosenja odluke Drustvo је posedovalo 846.711
sорstvепih akcija, tj. 5,68% od ukupnog broja akcija. Odlukom је odobreno stical1je sopstvenih
akcija, tako da ukupan broj stecenih sopstvenih akcija, racunajuci i рrеthоdпо stecene sорstvепе
akcije, пе prelazi 10% od ukupnog broja akcija Izdavaoca

Drustvo је па osnovu Odluke od 25.02.2014. do dana sazivanja Skupstine steklo 19.979 sopstvenih akcija па
organizovanom trzistu - Beogradskoj Berzi i to:

- 25.02.2014. - 12.350 akcija, ро prosecnoj dnevnoj ceni od 600,00 dinara zajednu akciju

27.03.2014. - 3.179 akcija, ро prosecnoj dnevnoj сеni od 500,00 dinara za jednu akciju

27.05.2014. - 4.450 akcija, ро prosecnoj dnevnoj сеni od 544,29 dinara zajednu akciju



Nadzomi Odbor је ocenjuju6i ёшјепјсџ da је da је od роёстка 2014. godine dosl0 do pada
сепа akcija «Sojaprotein»A.D., te џ cilju zastite interesa akcionara «Sojaprotein»-a,
obezbedenja realizacije razvojnih р'апоуа Drustva i зргебамапја nastupanja neposredne i
уесе stete ро Drustvo dопоsi Odluku о stiсапјu sорstvепih akcija па fiпапsiјskоm trzistu.
U оуош periodu trzisпа сепа akcija «Sојарrоtеiп»А.D. је па оrgапizоvапоm trzistu
dostigla пајшйџ vrеdпоst u роslеdпјih gоdiпu dапа i рriЬ1izilа se rасuпоvоdstvепој
vrеdпоsti akcija Drustva.
Na оsпоvu pregleda trgоvапја akcijama Sојарrоtеiпа u proteklom periodu, Nadzomi odbor
је осепiо da је likvidпоst akcija Sојарrоtеiпа proteklih meseci znatno smапјепа usled pada
vrеdпоsti ovih hartija i dоstizапја godisnjeg minimuma па пivоu od 51О dinara, 14.
februara teku6e godine.
Poreme6aji па trzistu i dalje uticu па pad сепе akcija Izdavaoca i mogli Ы dovesti do
ugrozavanja rаzvојпih рlапоvа Drustva u оЬ1аsti proizvodnje visоkоvrеdпih рrоtеiпskih
proizvoda, te је Nadzorni odbor Drustva odlucio da se radi sрrесаvапја паstuрапја stete za
samo Drustvo i пјеgоvе аkсiопаrе pristupi stiсапјu sosptvenih akcija па оrgапizоvапоm
trzistu
Рrеdsеdпik Skupstine је predlozila da se pristupi usvajanju Izvestaja о stiсапјu sорstvепih
akcija »Sojaprotein«A.D. u tekstu koji је роdпео Nadzomi odbor Posto пiје Ыl0
рriјаvlјепih za diskusiju, пiti su izпеti drugi predlozi, izneo је predlog па glasanje. Za
predlog da se usvoji Izvestaj о оtud.епјu sopstvenih akcija Drustva glasali su svi рrisutпi
рuпоmо6пik аkсiопаrа sa ukuрпо 9.412.756 glasa, bez glasova protiv i bez suzdrzanih
glasova teje Skupstina "Sojaprotein" A.D. Весеј sa 9.412.756 glasova za, tj sa sa 100 %
glasova рrеdstаvlјепih па sednici donela sledecu

ODLUKU

1. Usvaja se Izvestaj о sticanju sорstvепih akcija »Sojaprotein«.A.D. па оrgапizоvапоm
trzistu u tekstu koji је podneo Nadzomi odbor.

2. Оуа Odluka stupa па snagu odmah.

Tacka 9.

Рrеdsеdпik Skupstine је uроzпаlа prisutne sa predlogom Odluke о izmепаmа i dорuпаmа
Statuta »Sојарrotеiш<А.D. Весеј i dala је rec Petru Dolinki koji је dao kra6e obrazlozenje роdпеtоg
Predloga. Izпео је da se izmепаmа Statuta, broj izvrsпih direktora smапјuје, sa sedam па pet, kao i
da se regulise zаstuрапје Drustva od strane zastupnika, Cija su оgrапiсепја u zаstuрапјu јеdпаkа
onima koja su postavljena za zаkопskоg zastupnika tj. Gепеrаlпоg direktora.

Kako nije hilo prijavljenih za diskusiju, Рrеdsеdпik Skupstine је predlozila da se pristupi
glasanju о predlogu Odluke о izmепаmа i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. ВеСеј.

Za predlog Odluke о izmепаmа i dopunama Statuta »Sојарrоtеiш<А.D. Весеј glasali su svi
рrisutпi рuпоmоспik аkсiопаrа sa ukupno 9.412.756 glasa, bez glasova protiv i bez suzdrzanih
glasova te је Skuрstiпа "Sojaprotein" A.D. Весеј sa 9.412.756 glasova za, tj sa sa 67,11 % glasova
od ukupnog Ьтоја akcija sa pravom glasa па Skuрstiпi dопеlа slede6u



ODLUКU О IZMENAMA 1 DOPUNAMA STATUTA
"SOJAPROTEIN" AКCIONARSKOG DRUSTV А ZA PRERADU SOJE ВЕСЕЈ

Clan 1.
U Statutu "Sojaprotein" A.D. Веёеј, u odeljku ORGANI, ZASTUP ANJE 1 оошсгуANJE

U DRUSTVU, u clanu 40. u stavu 1, nakon tacke 16. dodaje se поуа таёка 17. koja glasi:

,,17. Imenuje ostale zastupnike Drustva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom."

U u clanu 40. u stavu 1. prethodna tacka 17. postaje таёка 18.

Clan 2.
U Statutt! "Sojaprotein" A.D. Веёеј, u odeUku ORGANI, ZASTUP ANJE 1 оошсг«ANJE

U DRUSTVU, u clanu 44. u тепја se stav 2. Tako da glasi:

"Drustvo цпа pet Izvrsnih direktora od kojih је jedan Generalni direktor Drustva."

Clan 3.
U Statutu "Sojaprotein" A.D. Веёеј, u odeljku ORGANI, ZASTUP ANJE 1 ODLUCIV ANJE

U DRUSTVU, nakon clana 52. Se dodaje поуј clan 52а, koji gJasi:

"Clan 52а.

Pored Generalnog direktora, Drustvo moze zastupati i zastupnik (ostali zastupnici) koga svojom
odlukom Јmепије Nadzomi Odbor, u skladu sa Zakonom i оујm Statutom.

Zastupnik је duzan da od Nadzomog odbora trazi pisanu saglasnost u slucajevima:
1. sticanja, otudenja i optere6enja udela i akcija koje Drustvo poseduje u drugim

pravnim licima;
2. sticanja, otudenja i optere6enja nepokretnosti;
3. uzimanja kredita, odnosno uzimanja i davanja zajmova, uspostavljanja obezbedenja

па imovini Drustva, kao i davanja jemstava i garancija za obaveze tre6ih liса;
4. investicionih odluka СЈја је vrednost уе6а od 5.000.000,00 evra u dinarskoj

protivvrednosti;
5. drugim poslovima za koje је zakonom i оујт statutom propisano da su u nadleznosti

Nadzomog odbora.

Nadzomi odbor svojom odlukom о Јтепоуапји zastupnika moze utvrditi i jedno ЈЕ vise posebnih
ogranicenja u zastupanju i to u pogledu:

obaveznog supotpisa prilikom potpisivanja;
vrste poslova u kojima zastupnik moze zastupati Drustvo;
vrednosti poslova do koje zastupnik moze samostalno zastupati Drustvo.

Ukoliko odlukom Nadzomog odbora nisu utvrdena ogranicenja u zastupanju, zastupnik Јrnепоуаl1
tom odlukom zastupa Drustvo samostalno u skladu sa zakonom i оујт Statutom.

Nadzomi odbor moze irnel10vati najvise dva zastupl1ika."



Clan 4.
Sve ostale odredbe Statuta "Sojaprotein"A.D. Веёеј koje nisu ргоmепје ovim Statutom о

izmenama i dopunama Statuta "Sојаргоtеiп" A.D. Веёеј, ostaju па snazi.

Clan 5.
Оуа Odluka о izmenama i dopunama Statuta "Sojaprotein" A.D. Веёеј stupa па snagu i

ргimепјuје se danom сопозепја, а ргеmа tre6im licima danom registracije u Registru privrednih
subjekata.

Kako је dnevni red гзсгрјјеп, sednicaje zavrsel1a u 14,00 ћ.
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