V-ETZA VOD АО SUBOTJCA
Na osnovu Сlan.а365. Zakona о privrednim drustvima ("Sluzbeni glasnik RS", br. 36/2011 i
99/2011), ёгапа 65. Zakona о trzistu kapitala ("SluZbeni glasnik RS", br. 31/2011) iodredbl Statuta
VETZAУОО A.D. «SUBOТICA» Suboticay Odbor direktora Drustva је па svojoj sednici odгzanoj
dana 26.05.2016. godine usvojio:
ODLUKU
О SAZIV ANJU SKUPSTINE AKCIONARA
1 SAZJV ЛNЈЕ REDOVNE SEDNICE SКUPSTINE

Saziva se redovna sednica Skupstine akcionara Veterinarski zavod SUBOTICA ad
proizvodnja hrane за iivQtinje, farmaceutskih ргерагата, pesticida i sredstava za, ООО Subotica za
28.06.2016. godine sa роёеткош u 12,00 c~sova u prostorijama Drџstva - u poslovnim prostorijama
Pogona вюёпе hrane u Subotici, Beogradski put 123.

п ЈА VNI pozrv ZA зввмсџ
Јауп] poziv аксюпапша za џёеёсе па Skupstini џрџсцје ве ёапа 26!05.2016. godine. Јамп
poziv za sednicu Skupstine akcionara Vetzavod ad Subotica оЬјауlјије se па intemet stranici dru
stva www.vetzavodsubotica.rs
bez prekida do dana odгzavanja s~edniceSkupstine ·akcionara,
odnosno od 2б.О5:2016.do 28.06.2016.godine. Poziv se оЬјаУlјијеiпа intemet sttanici AgenciJe za
privredIle registte, Komisije za Hartije od vrednosti i B~ogradske perze. Akciortarima se пе ирисџји
роједјпасni pismeni poz1vi za s~dnicu Skupstine, уес se akcionari ovim -putem pozjvJJ.juda
prisustvuju sednici Skupstine akcionara Drustva.
ПIDNЕVNIRED
Za $ednicu Skupstine akcionara, Odbor direktora Drustva utvrdio је sledeci DNEVNJ RED:
PR1PREMNI POSTUPAK
1. fzbor predsednika Skupstine,
2. UtV'rdivanjeispunjenQsti иэl0уа za рuпоvaiШ1rad Skupstine (kvorum),
3. lmenovanje zapisnicara,
4. Imenov:anje сlапоуа Komisije za glasanje
REDOV AN PQSTUP АК
1. Иэуајапје Zapisnika sa pre_thodnesednice skиpstine akcionara Qdгzanedana
26.06.2015.godine
2. Donosenje Odluke о usvajanju redovnog godisnjeg finansijskog izvestaja Drustva za period
januar-decembar 2015.godine, Godisnjeg Izvestaja о poslovanju Drustva za 20] 5.godinu i
Izvestaja Revizor.a
3. Donosenje odJuke о pokricu gubltka
4. Donosenje Odluke о usvajanju Konsolidovanog godispjeg finansijskog izvestaja za period
januar-decembar 2015.g0dine, Konsolidovanog godisnjeg izvestaja о poslovanju za
20 15.godinu i Izvestaja revizora
5. Donosenje Odluke о usvajanju izvestaja о radu Odbora direktora za 20 15-u godinu
6. Donosenje odluke о razre~enj сlanОУаodbora direktora
7. Donosenje.odluke о јтепоуanји С1апоуаodbora direktora
8. Donosenje odluke о razresenju ostalog zastupnika
9. Donosenje odluke о imenovanju ostalog zastupnika

PREUZIMANJE

МАTERIJALA ZA SEDNICU

Materijali za sednicu Skupstine dostupni su akcionarima па internet stranici Drustva
www.vеtzаvоdsuЬоtiса.rs
ili se mogu preuzeti u sedistu Drustva sv~kog radnog dana od 9,00 do
14,00 сазоуа od dana objavUivanja poziva do dana odriavanja веёшсе.

V VEZI SA UCESCEM NA SEDNICI
РRЛ УА AKCIONARA U VEZI SA UCESCEM NA SEDNICI
Akcionar џпа ргаео .da џёевгсџје и radu Skupstine, ёю podrazumeva:
- pravo glasa па sednici вкцрёппе i
- pravo па џёеёсе џ гавргам о pitanjima ро dnevnom redu Skupstine, ukljucujuci ргауо па
рофюёепје predloga, postavljanje рitаща koja se оёпове па dneVnl red Skupstine i доЫјаnjе
odgovora u skladu sa zakопощ, statutom i Poslovnikom о radu Skupstine.
Akcionar гпойе da џёеэтецје u radu skupstine lјспо зkо poseduje пајmапје 4.059 akcija,
Akcionari koji pojedinacno јmаји таnjе од 4.059 зkсјја" ali zajedno vise od toga Ьroја, mоgп radi
ostvarivanja prava glasa i uccsca u odlucivanju Skupstine Drustva imеl:щvаti$vog punomocnika.
РRЛ VA AKCIONARA

DAN AKCIONARA
Оan па koji se utvrduje lista зkсјопага za sastav Skupstine (dan akcionara) pada па deseti dan рге
dада odrzavanja оуе sednice tj. to је 18.06.20l(). godine. Samo akcionan koji su akcionari па taj
dan јmаји pravo ucesca и radu SkupStine. Spisak akcionara se utvrdjuje ргеmа izvodu iz Centralnog
Registra hartija od vrednosti. Lista akcionara se паlзzј и sedist:u Drustva i dostupna је svim
akcionarima koji јmаји ргауо glasa па Skupstini.
Ukupan Ьгој _зkсјја koje јтаји РЈ;ауо g1asa па dan o~javljivanja o\"og poziva је 4.059.563
oblcnih akcija (ukupan Ъгој зkејја је 4.260.196, dok па sednici џетаЈи ргуо glasa sopstvene akcije
kojih јinа 200.633)
ledan ili vise akcionara koji poseduju пајmanје 5% akcija sa ргауот glasa и odnosu па
иkпрan Ьroј akcija sa ргауоm g1asa u Drustvu, moie odboru direktora predloziti dodatne tack~ Za
dnevni гед sadnice о kojima pred1a.zuda se raspravlja, kao i dоdаtпе tacke о kojima se pred1aze da
Skupstina donese :odtuku, pod uslovom da obrazloze taj preдlog јlј da dostave tekst odluke koji
pre<lla.zu.
Predlog za dOPUl1U
dnevnog reda daje se pisanim putem, uz пауооепје podat,aka о роdnш~iоси
zahteva, а ЦlOzеse uputiti Drustvu najkasnije 20 dana pre dana odгzavanja s.ednice. Ako odbor
direktora пе prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga јmа
ргауо da u daljem toku од tri dana zahteva da nadlezi sud u уanраrnјспоm postupku nalozi Drustvu
da ргеdlоzепе tacke stavi па dnevni red Skupstine.

кvorum za sednicu skupstine postoji зkо sednici prisustvuju akci9nari, odnosno njihovi
рunоmосniсј koji ро зkсјјата јmаји оЬјспи уеејпи od ukupnog Ьroја g1asova sa ргауоm glasa,
odnosno 2.029.782 akcija sa ргауоm glasa.
Sve odluke predlozenQg dnevnog reda se donose оЫспоm уеејпоm glasova prisutnih
akcionara sa pravom glasa , u koji Ьroј se игасипауа i g1as akcionara koji је g1asaopisahim putem
osim:
Akcionar koji јmа ргауо ucesca u radu Skupstine јmа pravo da clanovima odbora direktora
postavi pitanja koja se odnose па tacke d.nevnog reda sednice, kao i druga pitanja и vezi sa
Drustvom samo u mеп u kojoj su odgovori па ta pitanja neophodni za pravill1llргосеПllpitanja koja
se odnose па tacke dnevnog reda sednice. Сlап odbora direktora duzan је da akcionaru рмј
odgovor па postavljeno рitапје tokoт sednice, izuzetno odgovor se moze uskratiti ako:
- 'hi se razumno тoglo zakljuciti da Ы dаvапјеm odgovora mogla blti naneta steta Drustvu
ili sa пјјmе povezanom lјси;
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- ы davanjem odgovora Ьйо џёшјепо

krivicno delo;
~ је odgovarajuca infonnacija dostupna па intemet stranici Drustva u fonni pitanja i
odgovora пајтanје sedam dana рге dana odrzavanja sednice.
U вћзёајџ ako је ро tacki dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje па koje је
џвкгасеп odgovor doneta oaluka. Skupstine, akcionar korhe је џвкгасеп odgovor, цпа ргауо da u
roku od овагп dana od dana odtiavanja sednice zahteva da nadlezni sud u vanparnicnom postupku
nalozi Drustvu da ти dostavi odgovor па postavljeno pitanje. Оео pravo ппа i svaki akeionar koji
је па zapisnik izjavio da је odgovor neopravdano џвкгасеп.
Akcionar цпа ргауо da putem рџпопюсја ovlasti odredeno liee da u njegovo цпе џёезгоџје
u radu skups.tine,ukljucuju6i i ptav() da u njegovo јmе gla:sa. Punomocnik ima ista prava u pogledu
ucesca u radu sedniee Skupstine kao i akeionar koji ga је ovlastio.
Лkо sedniei pristupi vise. punomocnika istog akeionara ро osnovu ,istih akcija, Drustvo се
kao _punomocnikaprihvatiti liee sa najkasnijim datumom па .рџпоmоСји,а ako јmа vise od jednog
рunотосја koJa јmЦјиisti najka:sn~i d!j.tum,Drustvo Је ovla:Sceno da ka() punomocnika prihvati
samo јеdnо od tih Неа.
Рипотосје se daje se u pisanoj forrџi isadrZi narocito:
- јте, jedinstven maticni Ьroј i preblvaliste akconara, koji је дотасе fizicko liee, odnosno
јте broj pasosa: ili drugi identifikaeioni bt()j i preblvaliste akcionara koji је strano fizicko Нсе,
odnosno poslovno јmе, mаНспј broj i sediste a:kejonar:akoji је dom,ace praVIlQНсе, :\JtlnoShQ
poslov.no ime, Ьсој regi~tracije i drugi idепtЩkасiопi hroj i sedi~te·akcionara koji је str,ano рщvпо
lјее;
~јmе punomocnika, sa svim podacim;'l iz prethodnog ~tava.;
~proj, vrstu i klasu зkејја Za koje se рипоmосје izdaje.
Ako рunотосје daje fizicko Псе, 01.10 mora blti оуегепо u skladu sa zakonom kojim se
ureduje overa potpisa.
kopiju overenog рџдотосја akcionat ili puhomocnik диzап је da dostavi Dлistvu
najkasnije tri ццna рте д.anаодпауanја sednice skupstine.
Вankа koja v.odi zhime ili kastodi rа~цпе·koj~ se u јеdiцstvепој evidenciji akcionara vodi
kao akcionar u sv:oje Јте а za racun svojih klijenata smatra se punomocnikom za glasanje u odnosu
па te svoje klijente pod uslovom da se prilikom pristupanja па sedhiei prezentilje pisanim
риnотосЈеtn .za g1asanje, 6dnosno nalog za zastupanje izdat od strane·tih klijen.ata.
Punomocnik :zaposlenog akcionara пе moze piti Цее iz с11anа345 stav 3; ta:cka 1) do 5).
Odredhe ·stave 3. tacka 1) do 4) ovog бlапа пе primenjuju se па punomocnika kontrolnog
akcionara.;
Istovremeno Vas ohaYestavamo da sa iпtеmеt stranice www.vetzavodsubotica.rs poted
materijal;l za sednicu mozete pteuz~ti
Fonnular za glasanj'e u odsustvu
FОПIшlагza davanje рипото6ја
Рunоmосје za glasanje moze se dati ielektronskim putem.punomo6je koje se daje elektronskim
рutещ mora blti роtРlSЩlОkvalifikovanim elektronskim pptpisom u skladu sa Zakоnщn kojim se
игооије elektronski potpis.
Оуај poziv se istovremeno smatra i Izvestajem о bltnom dogadaju - Sazivanju redovne godiSnje
sednice Skup§tine akcionara Drustva, u skladu sa cl. 65. Zakona о trzistu kapitala ("S1. Glasnik RS
Ьг.31-2011")
Predlozi odluka za redovno zasedanje Skupstine akcionara Vetzavod 1:/~~~~~~1~~)rilaZU uz оуи
odluku i Сјпе пјеп sastavni deo.
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