
IZVESTAJ О STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

NA ORGANIZOV ANOM TRZISTU

"Sojaprotein"A.D. stice sopstvene akcije па organizovanom trzistu па osnovu Od1uke Nadzomog
оdЬогао sticanju ворэтуепйз akcija па огяашзомапогпtrzistu od 25.02.2014. godil1e.Nadzomi Odbor
Drustva је doneo odluku о эпсапјџ sopstvel1ihakcija u cilju эргеёауапја рогешесаја па trzistu
hartija od vrednosti i эргеёамалја уесе i neposredne stete za drustvo, kako Ы doprinelo
stabllizaciji сене akcija i зргеёамапјџ пјепоя daljeg sl1izel1ja.U vreme сопоёепја odluke Dгustvо је
posedovalo 846.711 sopstvenih akcija, tj. 5,68% od ukupnog broja akcija. Odlukom је
odobreno sticanje sopstvenih akcija, tako da ukupan broj этеёешћ sopstvenih akcija,
гаёџпајџс! i prethodno зтеёепе sopstvene akcije, пе prelazi 10% od ukupnog broja akcija
Izdavaoca

Dгustvо је па оsпоvu Odlllke od 25.02.2014. do dana sаzivапја Skupstil1e steklo 19.979 sорstvепill
akcija па organizovanom trzistu - Beogradskoj Berzi i to:

- 25.02.2014. - 12.350 akcija, ро prosecnoj dпеVl10јсеl1јod 600,00 dil1arazајеdпu akciju
27.03.2014. - 3.179 akcija, ро prosecl1ojdпеvпој сеl1јod 500,00 dil1arazajednu аЈссјјll
27.05.20]4. - 4.450 akcija, ро prosecl1ojdnevnoj сепј od 544,29 diлага zајеdЛll akciju

Nadzorni Odbor је ocenjuju6i сјпјепјси da је da је od pocetka 2014. godine doslo do
pada сепа akcija «Sojaprotein»A.D., te u cilju zastite interesa akcionara «Sojaprotein»-a,
obezbedenja realizacije razvojnih planova Drustva i sprecavanja nastllpanja neposredne i
уе6е stete ро Drustvo donosi Odlllku о sticanjll sopstvenih akcija па finansijskom trzistu.
U оуот periodu tгzisпа сепа akcija «Sојаргоtеiп»А.D. је па огgапizоvапоm trzistu
dostigla пајпiZll vrednost u роslеdпјih gоdiпu dana i priыiilaa se гаСllпоvоdtvепој
vrednosti akcija Drllstva.
Na osnovu pregleda trgovanja akcijama Sојаргоtеiпа u proteklom periodll, Nadzorni
odbor је ocenio da је likvidпоst akcija Sojaproteina ргоtеk1il1 meseci zпаtпо smanjena
usled pada vгеdпоsti оуЉ hartija i dostizanja godisnjeg miпimumа па пјУОll od 51О
dinara, 14. febrнara teku6e godine.
Aktuelni poreme6aji па trzistu i dalje uticu па pad сепе akcija Izdavaoca i mogli Ы
dovesti do ugrozavanja lЋzvојпih planova Drustva u oblasti proizvodnje visokovrednih



proteinskih proizvoda, te је Upravni odbor Drustva odluCio da se radi вргеёасапја
nastupanja stete za samo Drustvo i njegove akcionare pristupi sticanju sosptvenih akcija
па organizovanom trzistu
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