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ОВАVESTENJE О NACINU VTVRDIV ANJA CENE AKCIJA
SOJAPROTEIN AD ВЕСЕЈ КОЈЕ SV PREDMET PRlNUDNOG OTKVP А
Nadzorni odbor Drustva obavestava аксюпаге da privredno drustvo VICTORIA GROUP AD
BEOGRAD, Bulevar МЉајlа Рuрiпа 115Ь, МВ: 17364723, poseduje ukupno 12.466.842
akcija, оdпоsпо 90,38% glasova od ukupno emitovanill 13.793.133 akcija Drustva, te da је
podneo Drustvu za11tevza prinudni otkup 1.326.291 akcija od svЉ preostalih akcionara
Drustva i to ро сеш od 180,00 dinara ро akciji, koliko је iznosila сепа u Ponudi za
preuzimanje akcija kojaje џзреэпо окопёапа 02.09.2019. godine.
Obavestenje akcionarima о паёшџ utvrdivanja сепе akcija u prinudnom otkupu
Kako је Ыanоm 523. stav 1. Zakona о privrednim drustvima predvideno da otkupilac koji је
putem pOllude za preuzimanje stekao akcUe Drustva koje predstavljaju пајmапје 90%
osnovnog kapitala Drustva i пајmапје 90% glasova svЉ akcionara koji poseduju оЬјспе
akcije јmа pravo da u roku od 3 (tri) meseca od dana isteka ponude za preuzimanje роdпеsе
Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti zahtev za prinudni otkup akcija od svih
preostalih akcionara Drustva ро uslovima iz pOnllde za preuzimanje, to se obavestavaju
akcionari da se сепа akcija koje su predmet оtkпра od strane vecinskog akcionara koji
poseduje 90,38% akcija drllstva SOJAPROTEIN AD ВЕСЕЈ, utvrduje па osnovu сlапа 523.
stav 1. Zakona о privrednim drustvima, i da је jednaka сепј ро kojoj је vecinski vlаsпik
stekao akcije putem Роппdе za preuzimanje kojaje okoncana 02.09.2019. godine, tako da i
сепа п ргiпudпоm otkllpu iznosi 180,00 diпага ро jednoj akciji.
Obavestenje о vrednostima akcija koje su predmet prinudnog otkupa
Na dап donosenja odluke о sаzivапјп val1redne sednice skпрstiпе аkсiопага utvгdепе su
sledece vrednosti akcija u skladu sa сlапоm 475. i 259. Zakona о ргivгеdпimdгпstvimа:
Кnjigovodstvena vгеdпоst akcija iznosi 173,04 dinara ро akciji (prema finansijskim
izvestajima drustva па dan 31.12.2018.godil1e).
Trzisna vгеdпоst akcija se пе moze tltvrditi, јшајtlсј u vidu da nisu ispunjeni tlslovi
vezani za оstvагепi оЫш i tlcestalost prometa akcijama па trzistu kapitala iz сlапа 259.
Stava 1. Zakona о privredl1imdrustvima, а prema izvestaju Beogradske berze.
Za utvrdivanje сепе akcija koje su predmet prinudnog otkupa, kniigovodstvena i
trzisna vrednost akcija, odnosno vrednosti akcija ргеmа clanu 475 Zakona о privrednim
drustvima, nisu relevantne, posto је сепа akcija lюје su predmet prinudnog otkupa
utvrdena u sldadu sa izuzetkom u pogledu сепе akciia u slucaju ponude za preuzimanje,
odnosno сепа је utvrdena u sldadu sa Clапоm 523. Zakona о privrednim drustvima.
Obavestenje о pravima akcionara сјје su akcije predmet prinudnog otkupa
Saglasno сlапи 376. Zakопа о privrednim drustvima, obavestavaju se аkсiопагi da jedal1 ili
vise akciol1arakoji јтаји pravo ucesca u radu sednice skupstine mogu tuzbom nadleznom
sudu pobljati odluktl о ргiпudпоm otkupu akcija donetu па val1rednojsednici Skllрstiпе koja
се se odrzati dana 27.09.2019. godil1ei traziti naknadll stete, 1I sledecim sltlcajevima:
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1. ako ta sednica Skupstine пјје зазмапа и skladu sa Zakol1om о privrednim drustvima i
Statutom Drustva;
2.

ako је taj akcionar, od strane Drustva ili od впапе Ыlо kog Ыапа uprave i uz I1jegovo
znanje Ыо опепюяџсеп da џёеетуцје u radu sednice па kojoj је odluka doneta;

3. ako odluka skupstine iz drugih razloga nije doneta u skladu sa Zakonom о privrednim
drustvima, Statutom јlј Poslovnikom skllpstine;
4. ako је odlllka doneta suprotno zakonu јlј Statutll;
5. ako Ыlо koji akcionar vrsel1jem svog prava glasa ппа патпегџ da za sebe iIi тгесе Iiсе
priЬavi korist па stetu Drustva iIi drugih akcionara kroz donosenje јlј izvrsenje te
odluke;
6.

1I

drllgim slllcajevima predvidenim Zakonom о privrednim drustvima.

Tuzbu za роЫјаl1је odlllke skupstine akcionara moze podneti i svaki clan uprave, ako Ы
izvrsenjem te odluke:
1. ucinio krivicno delo ili drugo ро zakonu kаzпјivо del0 јlј
2. Ыо odgovoran za stetu prema Drustvu јlј trecem lјси.

U skladu sa Clanom 520. Zakona о privrednim drustvima rok za podnosenje tuzbe za
pobljanje odluke о ргiпиdпот otkupu је 30 dana od dana donosenja te odlllke. Odll1ka о
prinudnom otkllpu ne moze se pobUati zbog neprimerenosti cene za akcije koje su predmet
ргil1udпоg otkllpa.
Pravo па podnosenje tllzbe za pobljanje odll1ka skllрstiпе пета akcionar koji је:
1. prestao da bllde akcionar Drustva nakon dапа akcionara;
2.

glasao za predlozenu odlllku, ako је tu сiпјепicи moguce dokazati Llvidom 1I zарisпik
sa sеdпiсе iIi tlvidom и izvestaj komisije za glаsапје;

3. prisllstvovao sеdпiсi, ako odlllku poЬija iz razloga sto је od strane Drustva јlј uz
znanje Ыlо kog clana иргауе Ьio onemogllcen da ucestvllje 1I radu sednice па kojoj је
odlllka dOl1eta.
Сепа akcija Drustvaje lItvrdel1a u skladu sa clanom 523 Zakol1a о privredl1im drllstvima.

Весеј, 05.09.2019.godil1e

