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Na osnovu clana 335. Zakona о pгivгednim dгustvima ("Sluzbeni glasnik RS", Ьг. 36/2011 i 99/2011), clana 65.
Zakona о tгzistu kapitala ("SluZЬeni glasnik RS", Ьг. 31/2011) i Odluke Odboгa diгektoгa VEТZAVODA.D.
SUBOnCA, Subotica ЬГОј01- 14/1 od 31.12.2014.g0dine џрџсџје se sledeCipoziv akcionaгima VEТZAVODA.D.
зџвотю, i to:

POZIV AKCIONARIMA
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPSТlNE AKCIONARA
VETZAVOD A.D SUBOТlCA, SUBOТlCA
( mat.bг. 08048908,PIВ:100845844,osnovna delatnost: 1091 pгoizvodnjagotove hгane za оогпасеzivotinje)

I SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPSТlNE
Sazivase vanгedna sednica Skupstine akcionaгa Veteгinaгskizavod SUBOnCAad pгoizvodnja hгane za zivotinje,
faгmaceutskih pгepaгata, pesticida i sгedstava za ОООSubotica za 22.01.2015. godine sa poeetkom u 10,00
Casovau pгostoгijama Dгustva u Subotici, Beogгadskiput 123.
Za sednicu Skupstineakcionaгa, Odboг diгektoгa Drustva utvrdio је sledeci

DNEVNI RED:
PRIPREMNIPOSТUPAK
1.
2.
3.
4.

Izboг pгedsednikaSkupstine,
Utvrdivanje ispunjenosti uslovaza punovazanгad Skupstine(kvoгum),
Imenovanje zapisnieara,
Imenovanje clanova Komisije za glasanje,

REDOVANPOSТUPAK
1. UsvajanjuZapisnikasa vanгedne skupstine akcionaгaod 29.09.2014.godine
2. Donosenjeodluke о гaspolaganjuimovinom velike vгednosti:
а) Odobrenje zakljucenja Ugovoгa о dugoгocnim kгeditima sa Zajmodavcima: UniCгedit Bank
Sгblja АО Beograd, Societe Geneгale Banka Sгblja a.d. Beogгad, Eгste GCIB Finance 1 B.V
Amsteгdam Holandija, Вапса Intesa a.d. Beogгad, Evгobank a.d. Beogгad, Komeгcijalna
Bankaa.d. Beogгadi Cгedit Agгicole Sгbljaa.d. Novi Sad;
Ь) Odobгenje zakljucenja Ugovoгa о izmenama i dopunama Ugovoгa о dugoгocnom kгeditu sa
Medunardnom Finansijskom Когрогасјјот (IFC) od 25.12.2012., u svojstvu јетса i
zalogodavca;
с) Odobгenje zakljucenja Ugovora о izmenama i dopunama Ugovoгa о dugoгocnom kreditu sa
Evгopskom Bankom za ОЬпоуи i Razvoj (EBRD), od 10.09.2007., u svojstvu јетса i
zalogodavca.

11 JAVNI POZIV ZA SEDNICU
Pozivaju se akcionari VEТZAVODАО SUBOnCA, Subotica da prisustvuju vanгednoj sednici Skupstine
Dгustva.Ovaj poziv se objavljuje па inteгnet stгanici Dгustvawww.vetzavodsuЬotica.rsbez pгekida u peГiodu
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od З1.12.2014.g0diпе do 22.01.2015.godine.Poziv se оЬјауlјије i па stranici Agencije za privredne registre,
Komisije za haгtije od vrednosti i Beogradske Ьeгze. Akcionaгima se пе џрџсџјџ pojedinacni pismeni pozivi za
sednicu Skupstine, уес se akcionaгi оујт putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupstine akcionara Dгustva.
PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU
Materijali za
vanrednu sednicu Skupstine dostupni su akcionarima па internet stranici Drustva
www.vetzavodsubotica.rs јlј se mogu pгeuzeti u sedistu Dгustva svakog гadnog dana od 9,00 do 14,00 ёаэоеа od
dana оЬјауlјјуапја poziva do dana odгzavanja sednice
PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UCESCEMNA SEDNICI
Akcionar ппа ргауо da ucestvuje u radu Skupstine, sto podгazumeva:
- ргауо glasa па sednici skupstine i
- ргауо па ucesce u гaspгavi о pitanjima ро dnevnom гedu Skupstine, ukljucujuCi ргауо па podnosenje pгedloga,
postavljanje pitanja koja se odnose па dnevni гed Skupstine i dobljanje odgovoгa u skladu sa zakonom, statutom
i Poslovnikom о radu Skupstine.
DAN AKCIONARA
Оап па koji se иЫгсЈије lista akcionara za sastav Skupstine (dan akcionara)pada па deseti dan рге dana
odгzavanja оуе sednice tj. to је 12.01.2015. godine. Samo akcionaгi koji su akcionaгi па taj dan јтаји ргауо
ucesea u radu Skupstine. Spisak akcionara se utvrdjuje ргета izvodu iz Centгalnog Registгa haгtija od vгednosti.
Lista akcionaгa se nalazi u sedistu Dгustva i dostupna је svim akcionarima koji јтаји ргауо glasa па Skupstini.
Akcionaг moze da ucestvuje u гadu skupstine lјспо ako poseduje пајтапје 4.260 akcija. Akcionaгi kOji пе
poseduju пајтапје 4.260 akcija јтаји ргауо da u гadu skupstine ucestvuju pгeko zajednickog punomocnika јlј da
glasaju u odsustvu (pisanim putem).
Jedan ilј vise akcionaгa koji poseduju пајтапје 5% akcija sa ргауот glasa u odnosu па ukupan Ьгој
akcija sa ргауот glasa u Dгustvu, moze odboru direktora predloziti dodatne tacke za dnevni red sadnice о kojima
predlazu da se raspravlja, kao i dodatne tacke о kojima se pгedlaze da Skupstina donese odluku, pod uslovom da
obrazloze taj predlog јlј da dostave tekst odluke koji predlazu.
Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz пауосЈепје podataka о podnosiocu zahteva,
а moze se uputiti Drustvu najkasnije 10 dana рге dana odrzavanja sednice. Ako odbor diгektora пе pгihvati
uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga јта ргауо da u daljem roku od tri dana
zahteva da nadlezi sud u уапрагпјспот
postupku nalozi Drustvu da predlozene tacke stavi па dnevni red
Skupstine.
Ukupan ЬГОјakcija koje јтаји ргауо glasa iznosi 4.260.196 oblcnih akcija.
Куогит za sednicu skupstine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi рипотоспјсј koji ро
akcijama јтаји оЫспи уеејпи od ukupnog Ьгоја glasova, odnosno 2.130.099 akcija sa ргауот glasa.
Odluka pod tackom 1. predlozenog dnevnog reda se donosi оЫспот уеСјпот glasova prisutnih akcionaгa sa
ргауот glasa, u koji Ьгој se игасипауа i glas akcionara koji је glasao pisanim putem.
Odluka pod tackom 2. predlozenog dnevnog reda se donosi trocetvгtinskom
akcionara, u koji ЬГОјse игасипауа i glas akcionara kOji је glasao pisanim putem.

уеејпот

glasova prisutnih

Akcionar koji јта ргауо ucesea u radu Skupstine јта ргауо da сlапоујта odbora diгektora postavi pitanja
koja se odnose па tacke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Drustvom samo u тегј u kojoj su
odgovori па ta pitanja neophodni za ргаујlпи ргосепи pitanja koja se odnose па tacke dnevnog гeda sednice.
Сlап odbora direktora duzan је da akcionaru pгuzi odgovor па postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno
odgovor se moze uskratiti ako:
- Ы se razumno moglo zakljuciti da Ы davanjem odgovoгa mogla blti naneta steta Dгustvu јlј sa пјјте
povezanom lјси;
- Ы davanjem odgovora Ыlо исјпјепо krivicno delo;
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- је odgovarajuca informacija dostupna па internet stranici Drustva u formi pitanja i odgovora пајтапје
sedam dana рге dana odrzavanja sednice.
U sluCaju ako је ро tacki dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje па koje је џзкгасеп
odgovor doneta odluka 5kupstine, akcionar kome је џзкгасеп odgovor, ппа pravo da u roku od osam dana od
dana odrzavanja sednice zahteva da nadlezni sud u уапрагпнпогп postupku nalozi Drustvu da mu dostavi
odgovor па postavljeno pitanje. Ovo pravo цпа i svaki akcionar koji је па zapisnik izjavio da је odgovor
neopravdano џзкгасеп,
Akcionar [гпа pravo da putem ршюгпосја ovlasti odredeno lice da u njegovo ппе ucestvuje u radu
skupstine, ukljucujuci i pravo da u njegovo јте glasa. Punomocnik јта ista prava u pogledu ucesca u radu
sednice 5kupstine kao i akcionar koji ga је ovlastio.
Ako sednici pristupi vise punomocnika istog akcionara ро osnovu istih akcija, Drustvo
kao
punomocnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom па punomocju, а ako јта vise od jednog punomocja koja
imaju isti najkasniji datum, Drustvo је ovlasceno da kao punomocnika prihvati samo jedno od tih lica.
Punomocje se daje se u pisanoj formi i sadrii narocito:
- јте, jedinstven maticni Ьroј i preblvaliste akconara, koji је domace fizicko lice, odnosno јте Ьroј pasosa
ili drugi identifikacioni ЬГОјi preblvaliste akcionara koji је strano fizicko lice, odnosno poslovno јте, maticni Ьгој i
sediste akcionara koji је domace pravno lice, odnosno poslovno јте, ЬГОјregistracije i drugi identifikacioni Ьroј i
sediste akcionara koji је strano pravno lice;
- јте punomocnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;
- Ьгој, vrstu i klasu akcija za koje se punomocje izdaje.
Ako punomocje daje fizicko lice, опо тога blti overeno u skladu sa zakonom kojim se ureduje overa
potpisa.
Kopiju overenog punomocja akcionar ili punomocnik duzan је da dostavi Drustvu najkasnije tri dana рге
dana odrzavanja sednice skupstine .
Banka koja vodi zblrne ili kastodi racune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u
svoje јте а za racun svojih klijenata smatra se punomocnikom za glasanje u odnosu па te svoje klijente pod
uslovom da se prilikom pristupanja па sednici prezentuje pisanim punomocjem za glasanje, odnosno nalog za
zastupanje izdat od strane tih klijenata.
Punomocnik zaposlenog akcionara пе moze blti lice iz clana 345 stav 3. Tacka 1) do 5)
Odгedbe stave 3. tacka 1) do 4) ovog clana пе primenjuju se па punomocnika kontrolnog akcionara.;
Istovremeno Vas obavestavamo da sa internet stranice www.vetzavodsuЬotica.rs
pored materijala za sednicu mozete preuzeti
Formular za glasanje u odsustvu
Formulaг za davanje punomocja
Punomocje za glasanje moze se dati i elektronskim putem.Punomocje koje se daje elektronskim putem тога blti
potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se ureduje elektronski potpis.
Punomocje se daje za jednu 5kupstinu а vazi i za ponovljenu 5kupstinu, koja је odlozena zbog nedostatka
kvoruma, iIi iz dгugih razloga. Punomocja se dostavljaju па sledeCu adгesu: Veterinarski zavod 5UBOТICA a.d. ,
Beogradski put 123, 24106 5ubotica.
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Ovaj poziv se istovremeno smatra i Izvestajem о bltnom dogadaju - 5azivanju vanredne sednice 5kupstine
akcionara Dгustva, u skladu sa cl. 65. Zakona о triistu kapitala ( "51. Glasnik R5 Ьг. 31-2011")

PRED5EDNIK ODBORA DIRЕКТОRA
Zoгan Mitrovic
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