VETZA VOD AD SUBOTICA
~--------Nа--e~fiеVl:l--е±аna-3~опао~rivrеdпinгdmstvimа(''3tiГzоеni
glаsпil<R:S'·~т.-307wтт;--g97~372014dr.zakoni ,5/2015 i 44/2018), clana 65. Zakona о trZistu kapita1a ("Sluzbeni glasnik RS", br. 3112011, 112/2015 i
108/2016) i odredbi Statuta VETZAVOD A.D. «SUВOТICA» Subotica, Odbor direktora Drustva је па svojoj sednici
odrzanoj dana 27.05.2019. godine usvojio:
.

О SAZIVЛNт

ODLUKU
SKUPSTINE AКCIONARA

1 SAZIVЛNЈЕ REDOVNE SEDNICE SKUPSTINE
Saziva se redovna sednica Skupstine akcionara Veterinarski zavod SUВOТICA ad proizvodnja hrane za
zivotinje, farmaceutskih preparata, pesticida i sredstava za DDD Subotica za 28.06.2019. godine sa роёеткотп u 12,00
ёаеоуа u prostorijama Drustva - u poslovnim prostorijama Pogona етоёпе hrane u Subotici, Beogradski put 123.

п ЈА VNI POZIV ZA SEDNICU
Javni poziv akcionarima za џёеёсе па Skupstini џрџсџје se dana 27.05.2019. godine. Јаvni poziv za sednicu
Skupstine akcionara Vetzavod ad Subotica оЬјау1јије se па internet stranici drustva www.vetzavodsubotica.rs bez
prekida do dana odrzavanja sednice Skupstine akcionara, odnosno od 27.05. do 28.06.2019.godine. Poziv se оЬјау1јије i
па internet stranici Agencije za privredne registre, Komisije za Hartije od vrednosti i Beogradske berze. Akcionarima se
ne ирисији pojedinacni pismeni pozivi za sednicu Skupstine, уес se akcionari оујm putem pozivaju da prisustvuju
sednici Skupstine akcionara Drustva.

IП DNEVNI RED
Za sednicu Skupstine akcionara, Odbor direktora Drustva utvrdio је sledeci

DNEVNlRED:
PRlPREMNI POSTUP АК
1. Izbor predsednika Skupstine,
2. Utvrdivanje ispunjenosti uslova za punovazan rad Skupstine (kvorum),
3. Iтеnоуаnје zapisnicara,
4. Imепоуаnје сlаnоуа Komisije za glasanje
REDOV AN POSTUP АК
1. Usvajanje Zapisnika sa vашеdnе Skl.lpstine akcionara odrzane dana 25.04.2019.godine
2. Donosenje Od1uke о usvajanjl.l redovnog godisnjeg finansijskog izvestaja Drustva za period janl.lar-decembar
20 18.godine, Godisnjeg Izvestaja о poslovanju Drustva za 2018.godinu i Izvestaja Revizora
3. Donosenje odluke о pokricu gubltka
4. Donosenje Odll.lke о I.lsvajanju izvestaja о radl.l Odbora direktora za 2018. godinl.l
5. Donosenje Odluke о davanju saglasnosti Odboru direktora па izbor Revizora za revizUu finansijskih izvestaja
Veterinarskog zavoda Subotica a.d. Sl.lbotica za 2019.godinl.l
6.
Odluka о povlacenju akcija sa regl.llisanog trZistalMTP Веlех i prestanku svojstva javnog drustva

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU
Materija1i za sednicu Skupstine dostl.lpni Sl.lakcionarima u sedistu Drustva svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 casova
od dana оЬјауlјјуаnја poziva do dana odrzavanja sednice

PRA VА AKCIONARA U VEZI SA UCESCEM NA SEDNICI
Akcionar јmа pravo da ucestvuje I.lradu Skupstine, sto podrazumeva:
- pravo glasa па sednici skupstine i
- pravo па ucesce u raspravi о pitanjima ро dnevnom redu Skupstine, ukljucujuci pravo па podnosenje predloga,
postav1janje pitanja koja se odnose па dnevni red Skupstine i dobljanje odgovora u skladu sa zakonom, statl.ltom i
Poslovnikom о radu Skupstine.
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DAN AKCIONARA

1. Оап па koji se utvrduje lista akcionara za sastav Skupstine (dan akcionara) pada па deseti dan pre dana
odrzavanja оуе sednice tj. (о је 18.06.2019. godine. Sarno akcionari koji su akcionari па гај dan ппајџ pravo џёезса и
radu Skupstine. Spisak akcionara se utvrdjuje prerna izvodu iz Centralnog Registra hartija od vrednosti. Lista akcionara
se па азг и se тзш rustva 1 dostupna Је svirn akcionarirna koji ппајџ pravo glasa па Skupstini.
Ukupan broj akcija koje цпајџ pravo glasa па dan оЬјауlјјуацјаovog pozivaje 4.059.563 оћтбшћ akcija.
Akcionar гпойеda џёеэтуџје и radu зкџрёппе Нёпо ako poseduje пајrnапје 4.059 akcija. Akcionari koji ројефпаёпо
ппајџ rnапје od 4.059 akcija, аlј zajedno vise od toga broja, rnogu radi ostvarivanja prava glasa i џёезса и odlucivanju
Skupstine Drustva irnenovati svog рџпошосшка.
Jedan iIi vise akcionara koji poseduju пајrnапје 5% akcija sa pravorn glasa и odnosu па ukupan broj akcija sa pravorn
glasa и Drustvu, rnoze odboru direktora predloziti dodatne tacke za dnevni red sadnice о kojirna predlazu da se
raspravlja, kao i dodatne tacke о kojirna se predlaze da Skupstina donese odluku, pod uslovorn da obrazloze taj predlog
јlј da dostave tekst odluke koji predlaZu.
Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navodenje podataka о podnosiocu zahteva, а moze se
uputiti Drиstvu najkasnije 20 dana pre dana odrzavanja sednice. Ako odbor direktora пе prihvati uredno dostavljeni
predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga јта pravo da и daljem roku od tri dana zahteva da nadlezi sud и
уапраmјспот postupku nalozi Drиstvu da predlozene tacke stavi па dnevni red Skupstine.
Kvorum za sednicu skupstine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnos11onjihovi рuпотоспјсј koji ро akcijama
irnајu оЬјспиуеСјпuod ukupnog broja glasova sa pravom glasa, odnosno 2.029.782 akcija sa pravom glasa.
Odluke predlozenog dnevnog reda od 1-5 se donose оЫспот уеСјпот glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, и koji
broj se uracunava i glas akcionara koji је glasao pisanim putem.
Odluka pod rednim Ьroјет 6. se donosi ~ уеСјпот glasova svih akcionara sa pravom glasa. Akcionari koji glasaju
protiv ili su uzdrzani od odluke pod redвirn brojem 6. su nesaglasni akcionari, koji јтаји pravo па otkup akcija и skladu
sa clanom 475. Zako11aо privrednim drиstvima.
Akcionar koji јта pravo ucesca и radu Skupstine јта pravo da clanovima odbora direktora postavi pitanja koja se
odnose па tacke dnevnog reda sednice, kao i druga pitaцja и vezi sa Drustvom samo и meri u kojoj su odgovori па ta
pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose па tacke dnevnog reda sednice. Clan odbora direktora
duzanje da akcionaru pruzi odgovor па postavljeno pita11jetokom sednice, izuzetno odgovor se moze uskratiti ako:
Ьј se razumno moglo zakljuciti da Ы davanjem odgovora mogla blti naneta steta Drustvu ili sa пјјте
povezanom lјси;
Ьј davanjem odgovora bllo исјпјепо krivicno delo;
је odgovarajuca informacija dostupna па intemet stranici Drиstva u formi pitanja i odgovora пајтапје sedam
dana pre dana odrzavanja sednice.
U slucaju ako је ро tacki dnevnog reda и vezi sa kojom se postavljalo pitanje па koje је uskracen odgovor doneta
odluka Skupstine, akcionar kome је uskracen odgovor, јта pravo da и roku od osam dana od dana odrzavanja sednice
zahteva da nadlezni sud u уапраmјспот postupku nalozi Drиstvu da ти dostavi odgovor па postavljeno pitanje. Оуо
pravo јта i svaki akcionar koji је 11аzapisnik izjavio da је odgovor neopravdano uskracen.
Akcionar јта pravo da putem рипотосја ovlasti odredeno lice da и njegovo јте ucestvuje и radu skupstine,
uk1jucujuci i pravo da u njegovo јте glasa. Punomocnik јта ista prava и pogledu ucesca и radu sednice Skupstine kao i
akcionar koji ga је ovlastio.
Ako sednici pristupi vise punomocnika istog akcionara ро osnovu istih akcija, Drиstvo се kao punomocnika prihvatiti
lјсе sa najkasnijim datumom па рипотосји, а ako јта vise od jednog рипотосја koja јтаји isti najkasniji datum,
Drиstvo је ovlasceno da kao punomocnika prihvati samo jedno od tih lјса.
Рипотосје se daje se и pisanoj formi i sadrzi naroCito:
јте, jedinstven maticni broj i preblvaliste akconara, koji је domace fizicko lјсе, odnosno јте broj pasosa јlј
drugi identifikacioni broj i prebivaliste akcionara koji је strano fizicko lice, odnosno poslovno јте, maticni
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Ьroј i sediste akcionara

koji је domace pravno Нсе, odnosno poslovno

ппе,

Ьгој registracije

drugi

identifikacioni broj i sediste akcionara koji је strano pravno lice;
ппе рџпогпосшка,sa svim роdасiша iz prethodnog stava;
Ьгој, vrstu i klasu akcija za koje se рџпопюсје izdaje.
Ako рџпошосје daje fizicko lice, ono гпогаbiti overeno u skladu sa zаkопош kојiш se ureduje overa potpisa.
Корјјџ overenog рџпогпосјаakcionar ili рџпопюсшк duzan је da dostavi Drustvu najkasnije tri radna dana рге dапа

odrzavanja sеdпiсе вкџрётше.
Рџпошосшк zaposlenog akcionara џе пюйе blti Нсеiz clana 345 stav 3. Таёка 1) do 5) Zakona о ргivгеdпiшdruStviша.
Odredbe stave 3. tacka 1) do 4) ovog сlапа пе рпгпепјџјџ se па рџпогпосшкаkontrolnog akcionara;
Na intemet stranice www.vetzavodsubotica.rs se шоgи preuzeti:
Fогшulагza glasanje u odsustvu
Fогшиlагza davanje рипошосја
Рипотосје za glasanje шоzе se dati i еlеktrопskiш рutеш.РипошоСје koje se daje elektronskim putem шога blti
potpisano kvаlifikоvаniш elektronskim роtрisош и skladu sa Zаkопош kojim se ureduje elektronski potpis. Рипоmосје
se daje za jednu Skupstinu, а vazi i za ponovljenu Skupstinu, koja је odlozena zbog nedostatka kvoruma, јlј iz drugih
razloga. Рипотосја se dostavljaju па sledecu adresu: Veterinarski zavod SUВOТICA a.d. , Beogradski put 123,24106
Subotica.
Ovaj poziv se istovremeno sшаtга i Izvеstaјеш о bltnom dogadaju - Sazivanju redovne sednice Skupstine akcionara
Drustva, и skladu sa Сl.65. Zakona о trzistu kapitala ("SluZЬeniglasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016)
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