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IZVESTAJ О ODRZANOJ

Na osnovџ clana 51. stav 2. i 3. i па озпоуџ clana
a.d. Веёеј objavljllje

SKUPSTINI "SOJAPROTEIN" A.D. ВЕСЕЈ

Vanredna sеdпiса Skllpstine »Soj арготеш« Аkсiопагskоg Drllstva za preradu sojе Веёеј
осгйапа је 07.09.2018. godine џ u роэјомшп ргозтопјагпа '«SojapIotein'« А.О. џ Веёејџ,
Јпсџзшјэка 1, sa роёеткогп џ 0900 ёазоуа. Ukupan Ьгој akcija DIllstva је 14.895.524, а
Drustvo ровесџје 1.102.391 ворвгсепџ akciju, koje пегпајц ргауо glasa i пе гаёџпајџ se u
kvorul11,tako da џкџрап Ьгој akcija sa ргауош glasa па vanrednoj Skupstini iznosi ]3.793.133
Sеdпiсi је prisustvovala 1 zаstuрпik koji је заэшраја 3 akcionara sa ukupno 9.375.013
glasova, , sto Ciпi 67,97% od џкџрпоа Ьгоја akcija sa ргасогп glasa па оуој sednici Skllpstine
Drllstva, tako daje Skllрstiпа imala kvorul11za rad i оdlllCivапје.

Na sednici Skllpstine "Sojaprotein" A.D. Весеј dопеtе Sll slede6e Odluke:

1. Izbor Predsednika Skupstine, Utvrdivanje Komisije za glasanje

Za Predsednika Skllрstiпе аkсiопага"Sојарюtеiп" a.d. Весеј sa 9.375.013 glasova "za", bez
llzdгzапih ili glasova "рюtiv" tj. od prisutnih glasova па sednici 100% је bilo "za izabrana је
Gогdапа Воюvi6, а па tu fиnkcijll је izabrana do izbora 110vog Predsednika Skl1pstine. U
komisijll za glasanje Predsednik Skupstine il11enovalaје Магјјll $аЬо, Војапа Beli6a i Milana
Brkljaca.

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupstine akcionara "Sojaprotein" A.D.
Весеј

Zapisnik sa pIethodne sednice Skupstine Drustva odrzane 30.06.2018. godine usvојеп је sa
9.375.013 glasova "za", bez llzdгzапih ili glasova "рюtiv" tj. od prisl1tnih glasova па sednici
100% је bllo "za.

3. Donosenje odluke о ponistavanju sopstvenih akcija Drustva i smanjenju osnovnog
kapitala;

Skllpstina је dопеlа Odlukl1 о ропistаvапјu sорstvепih akcija Drustva i sl11anjenju osnovnog
kapitala, sa 9.375.013 glasova "za", bez uzdrzanih ili glasova "рюtiv" tj. od prislltnih glasova
па sednici 100% је bllo "za.

4. Donosenje Odluke о izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. Весеј;

Skupstina је usvojila Odlllkll о iZl11enal11ai dOpllnal11a Statllta "Sojaprotein"A.D. sa
9.375.013 glasova "za" , bez llzdrzanih ili glasova "рюtiv" tj. od l1kllpnog Ьгоја akcija sa
ргаУОl11glasa па sеdпiсi 67,97% је bllo "za.



5. Попоёепје Odluke о odobravanju odluke Nadzornog odbora о imenovanju Revizora
za reviziju jinansijskill izvestaja "Sojaprotein "А.». Веёеј га 2018 godinu;

Skupstina је donela Odluku о оооћгасапјџ odIllke Nadzornog odbora о ппепомапјџ
Revizora za reviziju finansijskil1 izvestaja "Sojaprotein"A.D. Веёеј za 2018 godinll sa
9.375.013 glasova "za", bez uzdгzапЉ јlј glasova "protiv" tj. od рпзшгџћ glasova па
sednici 100%је Ыlо "za".

6. Попоёепје Odluke о imenovanju clana Nadzornog Odbora »Sojaprotein«A.D.
Веёеј;

Skllpstil1a је donela Осћџкџ о ппелоуапјџ clana Nadzornog Odbora "Sojaprotein"A.D. Веёеј
sa 9.375.013 glasova "za", bez llzdrzanih ili glasova "protiv" tj. od prisutnih glasova па
sednici 100% је bllo "za".

7. Џопозепје Odluke о razresenju i imenovanju nezavisnog ClanaNadzornog Odbora
»Sojaprotein«A.D. Веёеј;

Skupstina је donela Odluku о газгеёепјџ i ппепомапјџ nezavisnog clana Nadzornog Odbora
»Sojaproteil1«A.D. Весеј sa 9.375.013 gIasova "za", bez llzdrzanih ili glasova "protiv" tj. od
prisutnih gIasova па sednici 100% је Ыlо "za".

PREDSEDNIK SKUPSTINE


