
(~ ;!!r.
э 1 '2 201~

II'.УI,~АТЛ.I () S'I'I('ЛN,JlЈ ~(}PSTVII:NIII I~('I.IЛ
It ..,

NЛ ш« .ЛNll.ОV ЛNОМ 'I'I-(~IH'I'I)

"SојЩ)l'()tеil1"А.I). sti~u sopstVCm; "kcijc пџ Щ't\I",il.l1VI\lЮ", tl'''i~t\l 1111 OSI1()VLI()(iIlIkc Natlzol'11og
ооћога о зпсапјџ sopstvcllil1 Ilkcija па OI')!,itlliZOVNI10Ilttl"ИШ ~)(I25.02.2014. gudil10. Nadzol'11i Осэог
DГLlstV8 је сопео OCIlLlkll о впсапј џ ворвгссп јl1 akcijn џ с! lјџ зргсёц мапј а рогегпссаја па tl'zi~tLt
ћагцја od угеопоэџ i зргебауалја месе i перозгеопе stete za Cll'UStvo, kako Ьј СlоргјllеlО
stabi lizacij i сепе akcija i вргеёауалј LI пјепоg daljeg sпiZепја. U угегпе оопозепја od luke Drustvo је
posedovalo 846.711 зорэгсешћ akcija, tj. 5,68% od цкџрпој; Ьгоја akcija. Odlukom је
осоогепо вцсапје зорзгуегџћ akcija, tako da џкџрап Ьгој зтеёешћ зорзгсешћ akcija,
гаёџпајџс! i ргегћоспо зтеёепе зорэгуепе akcije, ве prelazi 10% od ukupl10g broja akcija
Izdavaoca

DI'LlstVOје па OSnOVLIOdluke od 25.02.2014. do dапа sаzivапја Skllрstiпе steklo 58.509 sорstvепih
akcija l1аorganizovanom trzistu - Beogradskoj Berzi i to:

- 25.02.2014. - 12.350 akcija, ро ргоsеспој dnevnoj сеl1! od 599,88 diпага zajednll akcijll

- 27.03.2014. - 3.179 akcija, ро prosecnoj dпеvпој сепi od 500,00 diпага za jedllu akcijll

- 27.05.2014. - 4.450 akcija, ро ргоsеспој dnevnoj сепi od 544,29 diпаl'а zајеdпu akciju

- 05.06.20]4. - 1.350 akcija, ро prosecnoj dпеvпој сепi od 530,00 diпага zajednll akciju

12.06.2014. - 840 akcija, ро ргоsеспој dпеvпој сеllј od 529,30 diпага zajedl1LI akciju

13.06.2014. - 1.240 akcija, ро ргоsеспој dllevnoj сепi od 526,25 diпага za јеdПLI akcijtJ

16.06.2014. - 500 akcija, ро РI'оsеспој dl1еvпој сепi od 530,00 diП81Ђza jedl1Ll akcijll

17.06.2014. - 120 akcija, ро ргоsеспој СlllеУl10ј cCl1i od 525,00 сliщll'tl za jL:CIIHIakcijLI

18.06.2014. - 125 tlkcijo, ро PI'O~O~l1ojЈl1СУl10ј сеl1! 0(1529,18 (IIIIIII'!I 1,11 jOtll)\1 akcijll

19.06.2014. 90З I1kcijl\, ро РI'онuбlюј (1llCVlюј cUlli l)(152().5~ tliIlШ'НI.II.iIJ(lllll tll\i.Jij\1

- 20.06.201/1., 5ЗО akcijl\, IЮ рl'Шll'БIЮ,i (11ЩVllојеШll щl ~2(J,()() 111"111'11111 ,11,j(1111Iol\\'I,i\1

- 23.06.201'1. IIH (\"\:ijll.IH\ РI'Щ;I:~IН1.i(JI1I:Vlloj I:~'\liщl ~) 1,00 (1111111'11/11iщlll\lIlI\L'111I

2'1.06.201/1. !N 1I"l.:ijll, IН1PI'\)'1IJ~II\1J~IIII.:VII\'.ll'~ЧIIщl ~ 1(),ОО IIIIIIIIII/III~IIIIIIIIII\\' 111

- 25.06.20111,. IOH "ki.Jijll. ро j11'IH1l'CI1l1.1IIIIСVIШ.l u~1I11щl 'ј20,ОО 1111111111/111\\11111111~'IIII

- 26,06,2() 14, 97 !1kuijn, 110 PI'I)HU~1I0.i <111i.JVIШ.l 1,;\.)111щl S17.00 <.111\(\1'11/11l~чll111 IIk"'OIl
- 27.06,20111, - 229 I1l<uijH. 1)0PI·O:-lL:~I\().i(IПUVIlО.icUl1i щl 521,00 Ililllll'll 111.I\.чllllllll\~·1111



01.07.2014. - 240 akcija, ро ргозеёпој dl1evl1oj сеп i od 522,00 d .пага za јесlп џ akcij LJ

02.07.2014. - 150 akcija, ро ргозеёпој dпеvпој сепi od 525,67 diПЗП1за јеспџ akcijLJ

03.07.20] 4. - 266 akcija, ро ргозеёпој dлеvпој сеп i od 532,00 d iппга :t.Hјесћтџ lJkcij 11

08.07.2014. - 635 akcija, ро ргозеёпсј dпеvпој сеп: od 537,95 tliпш'П zajQ(lllll пlЦiiјll

11.07.2014. - 183 akcija, ро ргозеёпој спемюј сегп od 538,85 ('1ј пага ZIi j(,)UII\I 11kuijII

15.07.2014.-16.287 akcija, ро ргоэеёпој dпеvлој сепј 0(1543.71 tlilltlJ'O/lljutllllllJkcijll

01.09.2014. - 3.150 akcija, ро ргозеёпој опеупој сеп i осl 665,24 (1iПIII'(1IJt јщlllll /lkcij II

] 6.09.20 14. - 4.743 akcija, ро ргоэеёпој опсупој сеl1ј оо 646,25 (1iПl\l'fl 7.11јо(IПIInkcijll

02.10.2014. - 2.000 akcija, ро рговеёпој сlllеvпој сеп ј od 648,~·O~Jilll1ПI 1.<1 ј (.)(ЈIIlItll<I.:јјLI

04.11.2014. - 2.350 akcija, ро рговеёпој опемю] ссп] осl 710,00 ui'IШ'fI за јсџпџ t\kcijLl

13.11.2014. - 1.747 akcija, ро рговеёпој опомпој соп] осl 670,00 t1iПН1'i1'1..<1 јсопџ аксјјџ

Nаdzогпi Odbol' је ocel1jojLJ6i~il1j(;:lli(;LIсlа је d.(;1је od po~etkGl20]4. godil1e doslo do
pada сепа akcija «Sојар.t'оtеiл»А.D., tc II cilju zastite iпtеt'еsа akсiопага «Sојаргоtеil1»-а,
оЬеzЬеctепја I'ealizacije razvojoil1 plal10va DПI.Stvаi SРl'есаvапја l1astupanja l1eposl'edl1ei
уе6е stete ро Dl'u.stvo dOl1osiOcllLlktlо sticanjt1 sорstvепih akcija па fil1апsiјskоm trzistt1.
U оvош регiоdtl tгz.isпа сеl1а akcUa «SојаРl'оtеiш>А.D. је па огgапizоvапоm tгzistt1
dostigla пајl1izu vгеdпоst LL posledllji11 godilltt dапа i pl'iыzilaa se гаСШ1Оvоdtvепој
vl'ed.l1ostiakcija Dl'ustva.
Na OS110VlIpl'egleda tl'goval1ja аkсiјаша Sојарrotеiпа t1 proteklom pel'iodu., Nаdzогпi
odbol" је осеl1јо da је likvidпоst akcija SојаРl'Otеiпа proteklih meseci zпаtпо smапјепа
tlsled pada vгеdпоsti ovih hartija i dostizal1ja godisnjeg mil1imttma па пivоu od 51О
dinara, 14. febl'ual'a tekllce godine.
Aktt1ell1i porerne6aji па tl'zisttt i dalje u.ticu па pad сепе akcija Izdavaoca i mogli bi
dovesti do пgrozаvапја гаzvојпih рlапоvа Drнstva tl оЫаsti proizvodnje visоkоvгеdпih
ргоtеiпskih proizvoda, te је UРIavпi odbor Dl'ttstva odlttcio da se l'adi spl'ecavanja
паstuрапја stete za samo Dгt1stvо i l1jegove аkсiопаl'е pristttpi stiсапјtt sоsрtvепih akcija
па огgапizоvаПОI11tl'zistt1


