VETZA VOD AD SUBOТICA
Na osnovu сlапа 365. Zakona о privrednim drustvima ("SlиZЬепi glаsпik RS", br. 36/2011 i
99/2011), сlапа 65. Zakопа о trzistu kapitala ("Sluzbeni glasnik RS", br. 3112011) i odredbi Statuta
VETZAVOD A.D. «SUBOТICA» Subotica, Odbor direktora Drustvaje па svojoj sednici odrzanoj
dапа 25.05.2015. godine usvojio:
ODLUKU
О SAZIV ANJU
AKCIONARA

вкџгяпкв

вкџгвтткк

1 SAZIV ANJE REDOVNE SEDNICE
Saziva se redovna sеdпiса Skuрstiпе akcionara Veterinarski zavod SUBOTICA ad
proizvodnja Ћгапе za zivotinje, fаnnасеиtskЉ ргерагага, pesticida i sredstava za DDD Subotica za
26.06.2014. godine sa роёеткогп и 12,00 бавоуа и prostorijama Drustva - џ poslovnim рrоstоriјаша
Pogona втоёве мапе и Subotici, Beogradski put 123.

II ЈА VNI POZIV ZA SEDNICU
Јастп poziv akcionarima za џёеёсе па Skuрstiпi џрџсцје se dапа 25.05.2015. godine. Јаvпi
poziv za sednicu Skupstine akcionara Vetzavod ad Subotica оЬјаУlјије se па il1temet strапiсi dru
stva www.vetzavodsubotica.rs
bez prekida do dana оdrzаvапја sedl1ice Skuрstiпе akciоп ara,
odl1osno od 25.05.2015. do 26.06.2015.godine. Poziv se оЬјауlјије i па il1ternet strапiсi Аgепсiје za
privredne registre, K0111isijeza Hartije od vrednosti i Beogradske berze. АkсiОl1аriша se ве uри6ији
ројеdiпаспi pismeni pozivi za sednicu Skupstine, уе6 se akcionari оујm putem pozivaju da
prisustvuju sednici Skupstine akcionara DruStva.

IП DNEVNI RED
Za sedl1icu Skupstine akcionara, Odbor direkt01'a Drustva utvrdio је sIede6i DNEVNI RED:
PRIPREМNI POSTUPAK
1. Izbor рrеdsеdпikа Skuрstiпе,
2. Utvrdivanje ispunjenosti us]ova za punovazan гаd Skupstil1e (kvorum),
3. Imевоvапје zapisl1icara,
4. lmе110vапје сlапоуа Komisije za gIаsапје
REDOV AN POSTUP АК
1. Usvajanje Zapisnika sa ргеthоdпе vапrеdпе sedl1ice skupstine аkсiопatЋ оdrzапе dапа
22.01.2015.gоdiпе
2. Dопоsепје Od1uke о usvајапјu redovl1og gоdisпјеg fiпапsiјskоg izvestaja Drustva za pel10d
januar-decembar 2014.godil1e, Gоdisпјеg Izvestaja о роslоvапјu Drustva za 2014.godinu
Izvestaja Revizora
3. Dопоsепје odluke о raspodeli doblti
4. Donosenje Odluke о usvajanju Konso1idovanog gоdisвјеg finansijskog izvestaja za period
januar-decembar 2014.g0dine,
Ковsоlidоvапоg godisnjeg izvestaja о poslovanju za
2014.godinu i Izvestaja revizora
5. Donosenje Odluke о usvajanju izvestaja о radu OdbOIa direktora za 2014-и godinu
6. Podnosenje Izvestaja о sticanju sорstvепih akcija od nesaglasnih akcionara

PREUZIMANJE
MATERIJALA
ZA SEDNICU
Materija1i za sednicu Skupstine dostuPl1i su akcionarima па internet stгапiсi Drustva
www.vetzavodsubotica.l·s
i1i se mogu preuzeti u sedistu Drustva svakog lЋdпоg dапа od 9,00 do
14,00 casova od dana оЬјаУ1јјуапја poziva do dапа odrZavanja sednice.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UCESCEM NA SEDNICI
PRA УА AKCIONARA U VEZI SA UCESCEM NA SEDNICI
Akcionar цпа pravo Ја џбезгуџје u гасџ Skuрstiпе, sto podrazumeva:

- pravo glasa па sеdпiсi sk"1lpstinei
- pravo па џёеёсе u газргам о pitanjima ро спемюпт redu Skupstine, ukljucujuci pravo па
роёпоёепје predloga, postavljanje pitanja koja se odnose па dnevni гео Skupstil1e i ЈоЬјјапје
odgovora u skladu sa закопотп, statutom i Poslovnikom о radu Skupstine.
Akcionar шойе Ја џёезгсџје и radu skupstine Иёпо ako poseduje пајгпапје 4.059 akcija.
Аксюпап koji ројесћпаёпо ппајџ mапје od 4.059 akcija, аlј zajedno vise od toga broja, mogu radi
оstvагivапја ргауа glasa i ucesca и odlucivanju Skuрstiпе Drustva ппепоуаџ svog рџпогпосшка,
DAN AKCIONARA
Оаl1па koji se utvrduje lista akcionara za sastav Skupstine (dап akcionara) pada па deseti dan pre
Јаl1а odrzavanja оуе sednice tj. to је 16.06.2015. gоdiпе. Samo akcionari koji su akcionari па taj
dan јmаји pravo ucesca и radu Skupstil1e.Spisak аkсiопага se utvгdјuје ргеmа izvodu iz Сепtгаlпоg
Registra hartija od vrednosti. Lista аkсiопага se l1alaz1и sedistH Drustva i dostupna је sviш
akcionarima koji јmаји pravo glasa па Skupstilli.
Ukupan broj akcija koje iшајu ргауо glasa па dап оЬјауЈјјуаl1јаovog poziva је 4.059.563
оЬiспih akcija (ukupan Ьюј akcija је 4.260.196, dok па sеdпiсi петаји ргуо glasa sорstvепе akcije
kojih јmа 200.633)
Jedan јlј vise аkсiоl1ага koji poseduju пајmanје 5% akcija sa РlЋуоm glasa и odnosu па
ukupan Ьroј akcija sa ргаvош glasa u Dгиstvи, nlOze odboru direktora ргеdl0ziti dоdаtпе tacke za
dпеvпi [ed sadl1iceо kojima predlazu da se [aspravlja, kao i dodatne tacke о kojima se predlaze Ја
Skupstina dопсsе odluku, pod uslovom da obrazloze taj ргеdlоg ЈlЈ da dostave tekst odluke koji
predlazu.
Pгedlog za dорш1Udl1evnog reda daje se рisапim рutеш, uz llavodel1je podataka о podnosiocu
zahteva, а moze se uputiti Drustvu najkasnije 20 Јапа pre dana odrzavanja sednice. Ako odbor
direktora пе prihvati urеdло dostavljeni ргеdlоg za Јорипи dnevl10g [еЈа, pod11osilacpredloga јmа
ргауо da и Јаlјеm roku оЈ tгi dапа zahteva da l1adlezi sud u уапратјспоm postupku 11аl02јDrustvu
Ја ргеdlоzеле tacke stavi 11аЈпеупј red Skupstine.
Куогиm za sеdлiсu skupstine postoji ako sednici prisustvuju akciol1ari, Od110S110
пјi1юvi
punomocnici koji ро akсiјаша јl11ајиоЫспи уеСI11иod ukuрлоg ы1ојаaglasova sa pravom glasa,
odnosno 2.029.782 akcija sa pravom glasa.
Sve odluke ргеdlоzелоg dnevnog reda se donose оЫепоm уеСјпот glasova рrisиtпЉ
аkсiопага sa ргауот glasa ,и koji broj se игасипауа ј glas akcionara koji је glasao pisal1imputem
OSlm:
Аkсiопаr koji јmа ргауо ueesca u radu Skupstine Јта pravo Ја сlапоvimа odbora diгеktога
postavi рitапја koja se odnose па tacke dnevnog геdа sednice, kao i druga pitanja u vezi sa
Drustvom samo и mеп и kojoj su odgovori па ta pitanja neophodl1iza pravilnu ргосепu pital1ja koja
se odnose па tacke dлеvпоg reda sednice. Clan оdЬош diгеktога duzan је Ја аkсiолаru pruzi
odgovol" па postavljel1Opitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se moze uskratiti ako:
- Ы se razumno moglo zakljueiti Ја Ы davanjem оdgоvша mogla blti nal1eta steta Drustvu
Јlј sa пјјmе povezanom Iicu;
- Ы daval1jemodgovora bllo иејl1јепоkrivicno Јеl0;
- је odgovaraju6a јпfoгmасјја dostupna па il1temet stгапiсi Drustva u [оrшЈ pitanja
odgovora лајmanје sedam dала pre dana odrzaval1ja sednice.
U slucaju ako је ро tacki dl1evnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pital1je ла koje је
uskra6en odgovoI dолеtа odluka Skupstil1e, аkсiопаг kome је uskracel1 odgovor, јта pravo da и
2

roku od озагп сапа od dana odrzavanja sednice zahteva da nadlezni sud и уапраппбпогп postupku
l1alozi Dгustvu da ши dostayj odgovor па postavljeno pitanje. ОУОpravo цпа i svaki akcionar koji
је па zapiSl1ik izjavio da је odgovor neopravdano uskra6en.
Akcionar цпа pravo da putem рџпогпосја ovlasti оёгеџепо liee da u njegovo Јте џёевгеџје
u radu skupstille, ukljucuju6i i pravo da u njegovo Јте gIasa. Рџпогпосшк ппа ista prava и pogledu
ucesca и radu sеdпiее Skupstine kao i akcionar koji ga је ovlastio.
Ako sedniei pristupi vise ршюгпосшка istog akeionara ро osnovu istih akeija, Drustvo се
kao рџпопюсшка prihvatiti lice sa пајkаsпiјiт datumom па рџпогпосјџ, а ako ппа vise od јеdпоg
рџпогпосја koja цпајџ isti пајkаsпiјi datum, Drustvo је ovlascel1o da kao punomo6nika prihvati
samo jedllo od till lica.
Рипотосје se daje se u pisanoj fonni i sadrzi narocito:
- ј11lе,јеdiпstvеп 11laticni broj i preblvaliste akconara, koji је dошасе fizicko liee, оdпоsпо
ј11lе broj pasosa Ј1Ј dгugi idепtifikаеiопi Ьгој i ргеЫvаlistе аkсiОl1аlЋ koji је stlЋПО fizicko Iice,
оdпоsпо роslоvпо Јmе, шаtiСl1i broj i sediste akcionara koji је d011lace prav110 Iiee, 0(1ПОS110
роslоvпо ј11lе,broj registraeije ј dгugi idепtifikасiопi broj i sediste akсiопага kojj је strano pravno
[јее;
- ime punomocnika, sa svirn podaeima iz ргеtlюdпоg stava;
- Ьюј, 'vTstui klasu akcija za koje se рипотосје izdaje.
Ako риПОl1106јеdaje fizicko lјее, опо тога biti overeno u skladu sa zakonom koji11l se
шеаuје overa potpisa.
КОРЈји ovel'enog рuпоrn06ја akeionar ј]] punom06nik duzап је da dostavi Drustvu
najkasnije tri dana рге dana оdгzаvапја sedl1iee skupstine.
Bal1ka koja vodi zhime ј]] kastodi racul1e koja se u jedil1stvenoj evidenciji akeionara уодј
kao akeionar и svoje i11leа za гасип svojih klijenata srnаtга se punorn06nikorn za glasanje LI оdпоsu
llа te svoje klijente pod uslоvош da se prilikom pristupanja па sedniei prezentuje рisапi11l
РUП011l0сјешza glasanje, odnosno паlоg za zastupanje izdat od stral1e tih klijel1ata.
PUl1011locnikzароslепоg akcionara пе шоzе Ыtј !јее iz сlапа 345 stav 3. tacka 1) do 5).
Odredbe s.tave 3. tacka 1) do 4) ovog с]апа пе ргi11lепјијu se па punon106nika kопtl'оlпоg
аkсiоl1ага.;
IstovremeI1o Vas obavestaval11o да sa iпtеl11еt straI1iee www.vetzavodsubotica.rs рогеd
11laterijala za sedl1icu nlOzete preuzeti
Fогшu]аг za glаsапје и odsustvu
Fогшulаг za davanje риI1011l0сја
Punom06je za glasal1je moze se dati i еlеktгопskiш рutеш.РUПОl1106јеkoje se daje еlеktгопskiш
риtеш mora hiti potpisal1o kvalifikovani11l е1еktroпski11l роtрisош u skladu sa Zakonom koji11l se
шеоије elektronski potpis.
Оуај poziv se istovre11leno S11latrai Izvestajem о Ыtпоm dogad:aju - Sazival1ju [edovl1e godisnje
sedl1iee Skupstine akciol1ara Drustva, u skladu sa Ы. 65. Zakol1a о tгzistu kapita]a ( "S]. Glasl1ik RS
br. 31-201] ОО)
Predlozi odluka za redovno zasedanje Skupstine akcionara Vetzavod a.d Subotiea se prilatu uz ovu
odluku i сјпе пјеп sastavni deo.

