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Ёа основу члана 335' и члана 44|. став. 1 тачка 7. 3акона о привредним дру1птвима (,,€лужбени
гласник" Р€ бро1 з61201| и99120|1) и нлана 65. става 2.тачка 1.3акона о щх{и1пту капитала
(,'€лу;кбени гласник" Р€ бро.] з112011) Ёадзорни одбор привредног дру1штва ,,вАс" Ао
вАёко скАо15тР упу[у.|е акционарима,,БА0" А) вАёко скАо1Ётв

|1озив за ванредну седницу скуп!штине акционара

Банредна седница €култптине акционара привредног дру1птва ,,БА9" А} вАёко
скАо15тБ одр>каБе се дана 05.12.201з. године у седи1пту ''вАс" Ао вАёко скАп1зтв,
у Банком |радитшту, Ёовосадски пут 46 са почетком у 11.00 часова са следеБим дневним
редом:

1 .71збор председника скуп1птине
2..{онотпетъе 0длуке о усва.|атьу запионика са редовне седнице скут!1птине акционара
одр)кане дана 27 .06.201 3 . године
3.!онотпетье Фдлуке о !1зменама и допунама €татута

|{редлахсе ое скуп1штини да донесе наведене Фдлуке о ко]има гласа.]у чланови скуп1птине
акционара имаоци обичних акци.]а. }купан бро1' акци]а ко;'има се гласа о Фдлукама износи
677.2з2 акци.|а. 1{ворум за седницу скуп1птине чини обична веБина од ук}т!ног бро.|а гласова.
|{отребна веБина акци.]а за изгласаватъе Фдлще чини обична ве1ина гласова присутних
акционара (у бро.] акционара присутних седници скуп1птине рануна.|у се и акционари ко)и
гласа.]у на даьину' односно акционари ко.|и утеству.!у у раду ск)д11птине елекщонским путем).
|{раво да улеству!у седници ск)7п1птине др},!птва заказано.! за 05.12.201 3. године има.]у
акционари ко.!и су са даном 25.||.20|з' године акционари дру|!тва (дан акционара). €пиоак
акционара са правом улетпба на седницу скуп1птине дру!11тво утвр0у]е на основу извода из

.! единствене евиденци]е акционара !енщалног регисща.
Акционар из извода]единствене евиденци]9 акционара {енщалног регисща' депоа и клиринга
харти1а од вредности ко]и након дана акционара на ще[е лице пренесу сво.!е акци.]е задржава.|у
право да утеству.|е у раду те седнице ск)п1птине по основу акци.]а ко.!е су поседовали на дан
акционара (25.||.20\з. године).
Ёадзорни одбор дул(ан .!е да сваком акционару из извода .]единствене евиденци.]е акционара
!ентралног регисща' депоа и клиринга харти]а од вредности на }ьегов т|исани захтев, ко.!и
мохсе бити послат и елекщонским путем, без одлагагьа1 а на.|касни]е наредног радног дана од

дана при]ема захтева' доотави списак акционара на дан акционфа у пиоано.] или елекщонско.]
форми'
&ционар има право да утеству.]е у раду скуп1птине' односно право гласа и право ).чествова}ьа
у расправи о пита1ьима ко.!а се налазе на дневном реду скуп1птине' право на подно1пе}ье
предлога и на постав.'ьа}ье пита1ъа ко.!а се односе на предло)кени дневни ред и на доби.!атъе
одговора у складу са 3аконом о привредним дру1птвима, €татутом и Фснивачким актом
дру1птва.
1{омплетан матери.|а_тл неопходан за разматра}ье наведених тачака дневног реда доступан .|е
акци онарима на интернет сщаници др},1птва (.тмтптм.6а9. гэ).



ч

Рлекгронским ггутем' односно увидом на интернет страницу друштва стиче с9 могуБност и

упознава}ьа и са подацима о правима акционара на предлагаье дневног реда и правима на

постав]ьаье питаьа, уз наво|;ье рокова у ко.!има се та права могу корис'']'.'_-].|-'"'*

процедуре за гласа}ье у одоуству' као и за глаоагье електронским щ/тем' ук'ъуиу']у[и и

формуларезатаквогласаье,описомпроцедуре3агласаьепрекогуномоБника.0бразац
гласачког лиотрт[а за гласа}ье у одсуству, 'д"'."' 

Фбразатл гуномо[.!а и Фбразап за за-!едничко

гуномо1]емогусепреузетисаинтернетстраницедру1птва(:птмтм.Ба9.гз)'(емнанаведеним
Фбрасшима за гцномо[.!е акционари могу фномоБ]Ё !'.,',''" и у другом виду писане форме

уз обавезне следебе податке: име' однооно пословно име акционара' са овим подацима из члана

265. став1. тачка 1) 3акона о привредни} лруштвима (,,€л}экбени глаоник" Р€ бро] 36120]'| и

99120|1), име пуномо[ника оа свим ,',,'"*' из члана 26]' отаъ 1' тачка 1) закона' бро3' врсц и

жж:у*;;ы ::##'эн}?: "-"ионара 
привредног дру1птва,,вАс'' Ар вАёко

ёйБт$тЁЁ|уьй:" ое лицима ко]и су акционари на дан на ко]и.!е ЁаАзорни одбор донео

9дл}к} о сазива}ьу скуп1птине об]ац-гьиватьем на интернет отраници дру1цтва' на интернет

страници регистра ,'рй,р".""* й"**'' Агенци.|е за привредне региотре и на интернет

страници БеограАоке берзе а.л' Бео-град'

Фва.| позив у.|елно ,|-,"'',*' и Фбаветлте1ье у вези оа одр}!(ава}ьем окуп1штине акционара у

смиолу члана 65. става 2. тачка 1. 3акона о тр)ки1шц капитала и достав''ьа се и 1{омисйтцза

харти.!е од вредности

|1редоедник Ёадзорног одбора
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