
Na osnovu clana 51. stav 2. i 3. i па osnovu clana
a.d. Веёеј objavljuje

IZVESTAJ О ODRZANOJ

SКUPSTINI "SOJAPROTEIN" A.D. ВЕСЕЈ

Уanrеdnа sednica Skupstine »Sojaprotein« Akcionarskog Drustva za preradu soje Веёеј
odrzana је 27.09.2019. godine и и poslovnim prostorijarna '«Sojaprotein'« A.D. и Веёејџ,
Industrijska 1, sa роёеткогп и 0900 бавоуа, Ukupan Ьтој akcija Drustva i ukupan Ьтој akcija sa
pravom glasa је 13.793.133. Sednici је рпэџэгсомао jedan zastupnik koji је zastupao
akcionara Уюгопаягоџр AD sa ukupno 12,466.842 glasova, , ёю ёш! 90,38% od ukupnog
Ьтоја akcija sa pravom glasa па ovoj sednici Skupstine Dгustvа, tako da је Skupstina imala
kvorum za таё i odluCivanje.

Na sednici Skupstine "Sojaprotein" A.D. Веёеј donete su slede6e Odlиke:

1. Izbor Predsednika Skupstine, UtvrilivanjeKomisije га glasanje

Za Predsednika Skupstine аксюпага'Ъојарготеш" a.d. Веёеј sa 12,466.842 glasova "za", bez
uzшzanih i glasova "protiv" (tj. od pl'isutnih glasova па sednici 100% је bllo "za" ) izabran је
Igor Somodi, а па tu funkciju је izabran do izbora novog PIedsednika Skupstine. U komisiju
za glasanje Predsednik Skupstine imenovao је Mariju Sabo, Војanа Beli6a i Milana Brkljaca.

2. Usvajanje Zapisnika sa pretltodne sednice Skupstine akcionara "Sojaprotein" А.д
Весеј

Zapisnik sa prethodne sednice Skupstine Drustva odl'zane 06.05.2019. godine usvojen је sa
sa 12,466.842 glasova "za", bez uzdt'zanih i glasova "ргоtiv" (tj. od prisutnih glasova па
sednici 100% је bllo "za" ).

з. Donosenje Odluke о izmenama i dopunama Statuta "Sojaprotein "А.д Весеј

Skupstinaje usvojila Odlиku о izmenarna i dopunarna Statuta "Sojaprotein"A.D. sa
12,466.842glasova "za", bez uzdl"zanih ili glasova "pl"otiv" tj. od ukupnog bl'oja akcija sa
pIЋvom glasa па sednici 90,38% је bllo "za.

4. Donosenje Odluke оprinudnom otkupu akcija

Skupstina је donela Odluku о prinudnom otkupu akcija sa 12,466.842 glasova "za", bez
uzdrzanih i glasova "protiv" (tj. od pl'isutnih glasova па sednici 100% је bllo "za" ).



5. Попоёепје Odluke о о imenovanju Revizora га reviziju jinansijskih izvestaja
"Sojaprotein "А.д Веёеј га 2019 godinu

Skupstina је donela Odluku о imenovanju Revizora za геушјџ finansijskih izvestaja
ISojaprotein"A.D. Веёеј za 2019 godinu sa 12,466.842glasova "za", bez uzdrzanih i glasova
"protiv" (tj. od рпзшшћ glasova па sednici 100%је bilo "za" ).


