ODBOR DIREKTORA BROJ: 02/1
DANA: 25.05.2015. godine
SUBOTICA
Na osnovu сlапа 335. Zakol1a о рпмеёшш dгustviша ("Sluzbel1i glasl1ik RS", Ьг. 36/2011 i 99/2011), сlаl1а 65.
ZakOlla о trZiStu kapitaJa ("SluZЬeni glаsпik RS", br. 31/2011) i Odluke Odbora direktora VETZAVOD A.D.
SUBOТICA, Subotica Ьгој 0211-1 od 25.05.2015.godine џрџсцје se sledeCi poziv akсiопаriша VETZAVOD A.D.
SUBOТICA, i [о:
POZIV AKCIONARIМA
ZA REDOVNU сошвкш вкџгвпхџ
VETZA VOD A.D SUBOТICA , SUBOТlCA
( 111at.
Ьг. 08048908, Р!В: 100845844, озпоупа delatl1ost: 1091 proizvodnja gotove ћгапе za domace zivоtiпје)
Saziva se redovna sednica Skupstil1e akcionara Уегеппагзк; zavod SUBOТICA a.d. proizvodnja Ћгапе za
zivotinje, fаrшасеutskiћ preparata, pesticida i sredstava za ООО Subotica za 26.06.2015. godine sa роёегкогп u
12,00 ёавооа koja се se odrzati u prostorijama Drustva - u роslоvпiш рговюпјаша Роgопа зюбпе ћгапе u
Subotici, Beogradski put 123.
Za sednicu Skupstil1e akciol1ara, Odbor direktora Drustva utvrdio је sledeCi
DNEVNlRED:
PRlPREMNI POSTUPAK
1. Izbol' ргеdsеdпikа Skupstil1e,
2. Utvrdival1je isрuпјеl1оsti uslova za рuлоvаzап rad Skupstille (kvorum),
3. [шеllоvапје zapisnicara,
4. fшепоvаl1је сlапоуа Komisije za glаsапје
REDOVAN POSTUPAK
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne vаnrеdпе sedl1ice skupstine akcionara odrzane dana 22.01.20 15.godine
2. DOl1osenje Odluke о usvajanju redovnog godisl1jeg finansijskog izvestaja Drustva za period januar
dесешЬаг 20 14.godine, Godisnjeg IzveStaja о poslovanju Dгustva za 2014.godinu i Izvestaja Revizoгa
3. Donosenje odluke о raspodeli dohiti
4. Donosenje Odluke о usvajanju Konsolidovanog godisnjeg finansijskog izvestaja za period januar
dесешЬаг 2014.g0dil1e, Konsolidovanog godisnjeg izvestaja о poslovanju za 2014.godinu i fzvestaja
revizora
5. Dопоsепје Odluke о usvajanju izvestaja о radu Odbora diгеktога za 2014. godinu
6. Podnosenje Izvestaja о stiсапјu sopstvenjЬ akcija od nesaglasnjЬ akcionara
Pozivaju se akcionari VETZA VOD АО SUBOТlCA, Subotica da prisustvuju redovnoj sеdпiсi Skupstine
Drustva.Ovaj poziv se оЬјаУlјије па internet stranici Drustva www.vetzavodsubotica.rs
bez prekida и periodu od
25.05.2015.godine do 2б.06.2015.g0diпе.Роziv
se оЬјаУlјије i па stranici Agencije za privredne registre, Кошisiје
za lшгtiје od vredl10sti i Beogradske berze. АkсiОl1агiша se пе ирисији pojedil1acni pismel1i pozivi za sеdпiсu
Skupstine, уее se akcionari оviш рutеш pozivaju da prisustvuju sednici Skupstine akcionara DПlStvа.
PREUZIMANJE
MATERIJALA
ZA SEDNICU
Materijali
za sedl1icu
Skupstine
dоstuрпi
su аkсiОl1аriша па internet
stralllcl
Drustva
www.vctzavodsubotica.rs
Ј1Јse mogu preuzeti u sedistu Drustva svakog radnog dапа od 9,00 do 14,00 casova od
dапа оЬјаУlјјуапја poziva do dana odrZavanja sеdпiсе.
PRA VА AKCIONARA U VEZI SA UCESCEM NA SEDNICI
Akcionar iша ргауо da ucestvuje u [adu Skupstine, 8to podrazumeva:
- ргауо glasa па sednici skupstil1e i

- ргауо па џёезсе u raspravi о рпапјппа ро dnevnom геди Skupstine, ukljucujuCi ргауо па роопойевје predloga,
postavljanje pitanja koja se odnose па опемп red Skupstine i доЫјапје odgovora u skladu sa zakonom, втаплогп i
Poslovnikom о radu Skupstine.
Акстопаг пюйе da џёевгеџје u гаёџ skllpstine Иёпо ako poseduje пајmапје 4.059 akcija. Аксюпап koji
ројеёшаёпо ппајџ mапје od 4.059 akcija, аlј zajedno vise od toga Ьгоја, mogu гадј ostvarivanja ргаеа glasa i
џёеёса u od1ucivanju Skupstille Drustva imenovati svog рџпогпосшка.

DAN AKCIONARA
Dan па koji se utvrduje lista akcionara za sastav Skupstine (dan akcionara) pada па deseti dan рге dana odrzavanja
оуе sednice tj. to је 16.06.2015. godine. Sашо akcionari koji su аkсiопаri па taj dan ппајџ pravo џёеёса u radu
Skupstine. Spisak akcionara se utvrdjuje ргеmа izvodu iz CenlTalnog Registra hartija od vrednosti. Lista
akciol1ara se паlаzi u sedislu Drustva i dostupna је svim аkсiопагimа koji јmаји ргауо glasa l1а Skupstini.
Ukupal1 Ьгој akcija koje јmаји ргауо glasa l1а дап оЬјауlјјуапја ovog poziva је 4.059.563 ОЫСI1Љ
akcija(ukupan broj akcija је 4.260.196, dok па sedllici l1етаји prvo glasa sopstvene akcije kojih јта 200.633)
Jedan ili vise akcionara koji poseduju пајmапје 5% akcija sa РlЋУОlll glasa u odnosu па иlшрап broj
akcija sa pravom glasa u Drustvu, moze odboru direktora pred]oziti dodatne tacke za dnevlli гед sadnice о kojima
predlafu da se raspravlja, kao i dodatne tacke о kojima se predlaze da Skupstina dOl1ese odluku, pod uslovom da
obrazloze taj ргеdlоg јlј da dostave tekst odltJke koji predIazu.
Predlog za dopUl1ll dпеvпоg reda daje se рјђапјт putem, uz пауодеl1је podataka о podnosiocu zallteva, а
moze se L1putitiDrustvu najkasnije 20 dала рге dапа оdгzаvапја sednice. Ako odbor direktora пе prilJvati uredno
dostavljel1i predlog za dopunu dпеvпоg геdа, роdпоsilас ргеdlоgа јта pravo da u daljem гоlш od tгi dana zallteva
da nadlezj sud u vапраmiспош postupku l1aloZi Drustvu da predlozene tacke stavi па dпеvпi red Skupstine.
Кvогшп za sednicu skиpstil1e postoji ako sedl1ici prisustvuju аkсiопагi, оdпоsпо njihovi рuпоmослiсi kojj ро
akcijama јmаја оЬјСllи vесiпu od lIkupnog Ьгоја glasova sa Рl'ауот glasa , odnosllo 2.029.782 akcija sa pravom
glasa.
Sve odluke pl'edlozeI1og dnevnog reda se donose оЬiспош уесјпот glasova ргisutпih akciol1ara sa pravom
glasa ,и koji Ьroј se шасипауа i glas аkсiопаIа koji је glasao pisanim putem .
Лkсјопаг koji јmа ргауо ucesca u [adu Skupstine јmа ргауо da clanovima odbora direktora postavi pitanja
koja se оdпоsе па tacke dпеvпоg reda sеdпiсе, kao i druga pital1ja u vezi sa Drustvom samo u тетј u kojoj su
odgovori па ta рitапја neophodni za ргаviltш ргосеl1и pital1ja koja se odnose па tacke dl1evnog reda sedl1ice. Сlап
odbora direktot'a duzan је да аkсiопаш pruzi odgovor па postavljeno pitanje tоkоПl sednice, izuzetno odgovor se
moze uskratiti ako:
- Ы se .гаZШlliЮll1oglo zakljuciti da Ьј dаvалјеm odgovora mogla blti l1aneta steta Drustvu јlј sa l1јјте
povczal1om lјси;
- Ьј dаvалјеm odgovora Ьјlо иCiпјеllО kriviспо de]o;
- је оdgоvагајuса infoпuасiја dostupl1a па iпtеrпеt stral1ici Drustva u fоппi рitaпја i odgov01"a пајlllапје
sedam дапа рге dana odrzaval1ja sednice.
U slucaju ako је ро tacki dnevl10g reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje па koje је uskracen odgovor
dOl1eta odluka Skupstine, akciollar kome је uskracen оdgоvог, јlllа ргауо da и гоlш od оsаш dапа od dапа
odrzaval1ja sednice zahteva да nadlezni sud u vanparnicnom postupku 11alozi Drustvu da ши dostavi odgovor l1а
postavljeno pitanje. Оуо pravo јта i svaki akcionar koji је l1а zapi8nik izjavio da је odgovor пеОРIЋvdапо
uskrаСеп.
Лkсјопаг јmа pravo да putell1 ршюmосја ovlasti odredeno lјсе da и пјеgоvо iше uсеsћ'Uје и radu
skupstine, ukljucujuCi i ргауо da и njegovo јте glasa. РuпоmОСl1ik јmа ista ргауа и pogledu ucesca u radu
sednice Skupstil1e kao i akcionar koji ga је ovlastio.
Лkо sedllici pristupi vise РUll0шоспikа i8tOg akciollara ро OS11OVl1 istil1 akcija, Drustvo се kao
рuпоmоспikа prihvatiti lјсе sa najkasnijim dаtuтош па рипотосји, а ako јта vise od jednog рипоmосја koja
јl11ајиisti пајkаSl1iјi dаtшп, Drustvo је ovlasceno da kao pUJ1omocnika pril1vati samo јеdпо од tiЬ lјса.
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Рџпотпосје se daje se u pisanoj fonni i sadrzi пагоёпо:
- ппе, jedinstven шапёш broj ј prebivaliste аксопага, koji је оошасе fizicko Нсе, оспоепо цпе Ьгој
равоёа јЈј drugj identifikacioni Ьгој i preblvaliste akcionara koji је strano fizicko Нсе, odnosno poslovno ппе,
шаџёш broj i sediste аксюпага koji је d0111aceргаупо lice, Od110S110
poslovno ппе, Ьгој registracije i drugj
identifikacioni broj ј sediste akcionara koji је ыгапо pravno lice;
- ппе рџпогпосшка, sa svim podacima iz prethodnog stava;
- Ьгој, vrstu i klasu akcija za koje se рцпопюсје izdaje.
Ako рџпошосје daje fizicko Псе, 0110 тога blti оуегепо u skladu sa закопогп kojim se џгеёцје оуега
potpisa.
Корјјџ оуегепоя рџпотпосја akcionar јlј рцпопюсшк duian је da dostavi Drustvu najkasnije trj dana pre
dana odrZavanja sednice skuрStiпе.
Banka koja vodi ZЫП1ејlј kastodi гасиl1е koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u
svoje јте а za гасиl1 svojiЬ kJijenata sтatra se рuпоmоспikот
za glasanje u Od110SU па te svoje klijente pod
uslovom da se prilikom pristupanja па sednici prezentuje рisаl1iш рипотосјет za glаsапје, odnosno nalog za
zаstuрапје izdat od strane tih klijel1ata.
Puno1l1ocnik zaposlenog akcionara пе 1l1ozebiti lјсе iz clana 345 stav 3. tacka 1) do 5).
Odredbe stave 3. tacka 1) do 4) ovog clana 11ергјтеl1јији se па punomocl1ika kontrolnog akcionara.;
Istovremeno Vas obavestavamo da sa il1tеП1еtstranice \V\vw.vetzavodsubotica.rs
pored materijala za
sedl1icu пюzеtе preuzeti
F0I111ularza glasanje u odsustvu
Fonnular za davanje рunоmосја
Рипотосје za glasanje moze se dati i elektгonskim puteт.Punomocje koje se daje elektronskim putem тога blti
potpisano kvalifikovanim elektrol1skim POtpis0111u skladu sa Zakol1om kojim se ureduje elektronski potpis.
Оуај poziv se istоvrешеllО sшаt!'а i Izvestaje111 о Ьit110Ш doga'
Skupstine akcionara Drustva, u skladu sa Сl. 65. Zakol1a о trzistu k
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