
МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" 

МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д. ТРЕБИЊЕ 
- ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" 
А.Д. МРКОЊИЋ ГРАД 

Број: СА - 1'; /22 
Дана: 23.12.2022. године 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 


са XXVIII (двадесет осме) редовне сједнице 


Скупштине aIщионара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. МРI~оњић Град, 


Одржане дана 23.12.2022. године, у просторијама Управне зграде у Мркоњић Граду, са 
почетком у 12:00 часова. 

СједНЮ(ll су присуствовали mщионари: 

Горан Милановић са 5.067 акција или 0,004 %, 

Бошко Костић са 2.203 акција или 0,002 %, 

Велибор Јарић са 551 акцијом или 0,0005 % и 


Марко Солдат са 551 акцијом или 0,0005 %, 


ДО!< су се I1llСЈИеНllJИ путе;н о свиЈИ таЧlшма дневног реда изјаснили: 

- ДУИФ "EUROINVESTMENT" - ОАИФ "EUROINI/ESTMENT FOND" ад Бања 
Лука са Ј .336.550 акција са правом гласа, ИЛИ Ј ,305 %, 

- Фонд за реституцију Републике Српске са 5.117.724 акције или 5,00 % и МХ 
"ЕРС" МП а.Д. Требиње у улози представника државног капитала са 66.529.818 
акција или 65,00 %, 

- Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Menagement solutions" д.о.о. 
Бања Лука , у име фондова којим управља: ОАИФ-а "ПРОФИТ ПЛУС", као 

акционара са Ј .329.650 акција, ОАИФ-а "БОРС ИЈ-IВЕСТ ФОНД" , као акционара 

са 1.147.673 акције, ОАИФ-а "АТКИВА ИI-IВЕСТ ФОНД", као акционара са 

28 .363 акције, ОМИФ-а "БАЛКАН ИI-IВЕСТМЕНТ ФОНД" , као акционара са 

240.344 акције, ОМИФ-а "ВБ ФОНД", као акционара са 1.047.640 акција, 

ОАИФ-а "ВИБ ФОНД", као акционара са 5.618 акција, што укупно износи 

3.799.288 акција са правом гласа , односно 3,71 % од укупног броја акција, 
- ОИФ "SME ЕН EQUITY", заступан по "SivlE INJ/EST' д.о.о. Мостар , са 37.260 

акција или 0,03 64 %. 
- ДУИФ "Полара Иlшест" а.Д. Бања Лука - ОАИФ ".Јахорина Коин" са 608.857 

акција или 0,5948 %, 
-	 ,,пРЕФ" Пензијски резервни фонд РС а.Д. Бања Лука са 10.282.269 акција или 

10,0457 % акција. 

Поред аЮ(llонара nредузећа, C1<YnUII11UHtl су присуствовали и: 

Горан Милановић. В.д. директора предузећа, 

Велибор Јарић, в.д . ИЗВРШJ-lОГ директора за производњу и одржавање. 

Мирослав Комленић, в.Д. ИЗВРШНОГ директора за ekohomcko-фНН<:1нсијске 

послове, 

Дивна Аничић, В.д. извршног директора за инвестиције и развој , 

Драгана Јовандић, руководилац рачуноводствено-финансијске службе , 

Драган Сантрач, Предсједник Комисије за гласање, 

Сретен Тешановић, члан Комисије за гласање, 



Јелена Ђурђевић, члан Комисије за гласање, 

Милан Аничић, 3аписничар, 

Mapl(o Солдат, овјеривач записника и 
Велибор Јарић, овјеривач записника . 

Сједницу је отворио акционар и вршилац дужности директора предузећа, Горан 

Милановић, након чега је једногласно, од свих присутних акционара, усвојен сљедећи: 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. 	 Избор Предсједника скупштине акционара; 

2. 	 Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника; 

Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање; 

4. 	 Разматрање и усвајање Извода из записника са ХХУIII ванредне сједнице 

Скупштине акционара; 

5. 	 Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП 

а.д. Требиње - 3П "Хидроелектране на Врбасу" а . д. Мркоњић Град за 2021. годину , 

са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања 

(стандардима корпоративног управљања); 

6. 	 Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП 

а.д. Требиње - 3П "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2021 . годину; 
7. 	 Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора "Спml Т11Omlon" по 

финансијским извјештајима за 2021. годину; 
8. 	 Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених у 

ревизорском извјештају независног ревизора "Спll1l Thomton" по финансијСКИ1\'1 

извјештајима за 2021 . годину ; 

9. 	 Доношење одлуке о расподјели добити Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д . 

Требиње - 3П "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град остварене у 

пословној 2021. години; 
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга 

"ЕРС" МП а.д. Требиње - 3П "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град; 
11 . Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизиј у Мјешовитог Холдинга 

"ЕРС" МП а .д . Требиње - 3П "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град; 

12. 	 Доношење одлуке о усвајању Извјештаја о ревизији усклађености са позитивним 
законским прописима. 

у наставку заСЈедања прешло се на разматрање ПОЈединих тачака УСВОЈеног 

дневног реда: 

АД-l Избор ПредсједНlllШ СI<утumине аЮ(UОIUlра 

В . Д. директора и акционар друштва , Горан Милановић, предложио је Бошка 

Костића за предједника ХХУIII (двадесет осме) редовне сједнице Скупштине 

акционара 3П "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град . 

Након тога приступило се гласању, те је В.Д . директора констатовао да је 

приједлог за Пресједника Скупштине акционара усвојен са 100% гласова "ЗА" 

присутних акционара и акционара КОЈИ су гласали писменим путем . Предсједник је 

преузео предсједавање СКУПШТИНОМ акционара . 
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АД-2 Именовање Ко.мисије за гласање, заnuсничара u два овјеривача заnuснU/ш 

Предсједник скулштине је предложио Комисију за гласање у сљедећем саставу: 

Драган Сантрач за предсједника, те Сретен Тешановић и Јелена Ђурђевић за l[Ланове. 

За записничара је лредложен Милан Аничић, а за овјериваче записника Марко Солдат 

и Велибор Јарић. 

I-Iакон тога приступило се појединачном гласаr-ьу, за комисију за гласаI-ье ~ за 

записничара и за овјериваче записника. Послије гласања Предсједник Скупшти не 

акционара констатује да су сви приједлози усвојени са 100% гласова "ЗА" присутних 
акционара и акционара који су гласали писменим путем. 

АД-3 РаЗАщmрање и усвајање Извјеuшшја I<ОЈиисије за гласање 

Комисија за гласаље је извијестила Скупштину акционара да од укупног броја 

акција, 102.354.487, сједници присуствују акционари који располажу са 87.720.138 
акција или 85,70 %, од чега је лично или путем овлашћеног представника присутно 
0,01 %, а гласаље писеменим путем изразило је 85 ,69 % од укупног броја акција, након 
чега је констатовано да Скупштина акционара ЗП "ХЕ на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град 

има кворум за одлучивање, те се прешло на гласаље о извјештају Комисије. 

Извјештај Комисије за гласаље је усвојен са 1ОО % гласова "ЗА" од стране 
присутних и акционара који су гласали писменим путем. 

АД-4 РаЗЈнаmрање Uусвајање 

Извода UЗ1ШlllСНU/Ш са XXVIII ванредне сједнице О<УI1Щl11ине шщионара 

Извод из заПИСНИI\:а са ХХУIII ванредне сједнице СI\:упштине aIщионара је 

усвојен са 93,45 % гласова "ЗА" и 6,55 % гласова "УЗДР)КАН". 

"Уздржан" су гласали: Друштво за управљање инвестиционим фондовима 

"Menagemenl solulions" д.о.о. Баља Лука, у име фондова којима управља, ДУИФ 

"Полара инвест" а.Д . Баља Лука ОАИФ "Јахорина Коин" и ДУИФ 

"EUROJNVESTMENT" - ОАИФ "EUROJNVESTMENT FOND" а.Д. Баља Лука, из разлога 
што представници наведених фондова нису били присутни на ХХУIII ванредној 

СЈедници. 

Сви остали, напријед наведени, присутни акционари или акционари КОЈИ су 

гласали писменим путем, гласали су "ЗА". 

АД-5 РаЗАta/1lраље Uусвајање ИзвјеUl/1lаја о пословаљу Мјещовитог Холдuнга "Ере" 

МП а.д. Требиље - ЈП "Хидроелеl{/1lране на Врбасу" а.д. Мрl(ОfЫlћ Град за 2021. 
годину, са uзјавОА'l о УСI<JzaђеНОС/1lи оргаНUЗ(lt(uје II дјеловања са l<одеl<СОМ 110ншuаља 

(стандардиЈна l<opl10pamUBHOZ уnрављања) 

Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" МП а.Д. Требиње - зп 
"Хидроелеlпране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град за 2021. годину, са изјавом о 
УСI\:лађености организације и дјеловања са I\:оден:сом понашања (стандардима 
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Iсорпоративног управљаља) је усвојен са 94,93 % гласова "ЗА", 0,04 % гласова 
"ПРОТИВ" и 5,03 % гласова "УЗДР)КАН". 

ДVИФ "EUROINVESTMENT" - ОАИФ "EUROINVESTMENT FOND" а.Д. Баља 

Лука је гласао "ЗА" са образложељем: "Друштво је позитивно пословало у 

извјештајном периоду и остварило нето добит у износу од 2.324.327 КМ" . 

Друштво за управљаље инвестиционим фондовима "Menagemenl so!ufions" д.о.о. 
Баља Лука, у име фондова којима управља, је гласало "VЗДРЖАН". Гласаље је 

образложило на сљедећи начин: "Не прихватамо Извјештај о раду и пословаљу за 2021. 
годину, с обзиром да је Независни ревизор дао мишљеље са резервом , указујући на 

одређене неправилности у Извјештајима". 

ОИФ "SME ЕН EQUITY", заступан по "SME IN fIESr' д.о.о. Мостар, је гласао 

"ПРОТИВ", без образложења. 

ДVИФ "Полара инвест" а.Д. Баља Лука - ОАИФ "Јахорина Коин" је гласао 
"VЗДРЖАН" и образложио гласаље на сљедећи начин: "Извјештај о пословаљу 

детаљно описује пословаље друштва у претходној пословној години. Позитивне су 

околности да је друштво у 2021. години остварило позитиван резултат пословања , уз 

повећаље прихода од преко 30 % у односу на претходну пословну ГОДИНУ. Такође, 
друштво је у односу на претходну ПОСЛОВНУ годину забиљежило повећаље производље 

за сса 40 %, а у односу на планиране величине оствареље производње је било на нивоу 
сса 7 % нижем. Овакво наше гласаље поводом ове тачке дневног реда, превасходно, је 
иницирано исказаним мишљељем независног ревизора, који је исказао мишљеље са 

резервом, а у поступку ревизије пословаља и финансијских извјештаја друштва за 2021. 
ГОДИНУ". 

,ЛРЕФ" Пензијски резервни фонд РС а .Д . Баља Лука је гласао "ЗА" Извјештај о 

пословаљу с обзиром да је друштво пословало са добити, а у вези са мишљељем 

ревизора са резервом израђен је Акциони план. 

Сви остали акционари су гласали "ЗА" , без образложеља. 

Ад-б Раз.маmрање и усвајање Финансијскuх uзвјеUlInаја 


MjeulOGul110Z Холдuнга "Ере" мп а.д. Требuње - ЗП "Хuдроелекmране на Врбасу" 


а.д. МРl<оњић Град за 2021. годину 


ФинансијСIСИ извјештаји за 2021. годину су усвојени са 93,41 % гласова 

"ЗА", 0,04 % гласова "ПРОТИВ" и 5,03 % гласова "УЗДР)I(АН". 

ДУИФ "ЕURОINVЕSТМЕNТ" - ОАИФ "EUROINfIESTMENT FOND' , а.Д. Баља 
Лука је гласао "VЗДРЖАНО" са образложењем: "Гласамо уздржано , из разлога што је 

независни ревизор исказао мишљеље са резервом, што значи да финансијски 

извјештаји не приказују истинит и објективан приказ финансијског стаља друштва". 

Друштво за управљаље инвестиционим фондовима "Menagemenf soluliol1S" д.о.о . 

Баља Лука , у име фондова којима управља, је гласало "VЗДРЖАН" . Образложеље: 

.,Независни ревизор је дао мишљеље са резервом и скренуо пажњу на сљедеће: 
евидентираље процјене нематеријалне имовине, некретнина , постројеља и опреме није 

у складу са усвојеним рачуноводственим политикама Друштва, нити у складу са МРС 
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8, - ревизор ниј е био у могућности потврдити исказано стање залиха које су исказане у 

износу од 963.751 КМ" . 

ОИФ "S/v!E ЕН EQUJTY", заступан по "SME JN VEST , д.о . о. Мостар, је гласао 
"ПРОТИВ", без образложења. 

ДУИФ "Полара И1-шест" а.Д. Бања Лука - ОАИФ "Јахорина Коин" је гласао 
"УЗДРЖАН" и образложио гласање на сљедећи начин : "Независни ревизор је исказао 
мишљење са резервом, а у вези са извршеном ревизијом финансијских извјештаја 

друштва за 2021. годину. Овакво мишљење независни ревизор је исказао поводом 

неадекватног евидентирања ефеката процјене вриједности за које ефекте друштво није 

кориговало приходе и расходе текућег периода, односно евидентирање је извршено 

преко позиција ревалоризационих резерви и нераспоређене добити. Такође, независни 
. . . 

ревизор НИЈе присуствовао попису залиха, а КОЈе чине значаЈНУ ставку матерИЈалне 

имовине друштва". 

,,пРЕФ" Пензијски резервни фонд РС а.Д . Бања Лука је гласао "ЗА" Финансијске 

извјештаје са образложењем: "Гласамо "ЗА", иако је мишљење независног ревизора са 
резервом, јер се мишљење са резервом односи на ефекте процјене и на неусаглашеност 

политике које се спроводе у свим зависним предузећима, те да ревизор није 

присуствовао попису залиха, јер тада није имао аранжман, а Акциони план за 

отклањање недостатака утврђених у ревизорском извјештају је већ припремљен (тачка 

8. писаног гласања)". 

Сви остали акционари су гласали "ЗА" , без образложења. 

АД- 7 Р(t]јнатраље u усвајаље Извјеtuтаја независног ревизора "Grant ТlIOJ'lltOI1" 

110 финансuјСЮlЛ1 извјеUlnшјUЛI{(f за 2021. годину 

Извјештај Независног ревюора је усвојен са 100 % гласова "ЗА". 

"ПРЕФ" Пензијски резервни фонд РС а.Д. Бања Лука је гласао "ЗА" јер Је 

извјештај сачињен коректно са свим елементима, а мишљење ревизора је Јасно 

приказано и образложено. 

Сви остали акционари су гласали "ЗА" Извјештај, без посебног образложења. 

АД-8 Разматраље u усвајшье Аю(uоног плана за отl(Jl(lљmье 
недостатшш утврђених у ревUЗОРСКОјН извјеUlтају независног ревизора 

"Grant ТlIO/"I1tOI1" ПО фuнансuјСКUЛ'1 uзвјеuunајuма за 2021. годину 

АI'ЦИОНИ план за откгшњање недостатаl,а утврђених у реВИЗОРСКОi\1 

ювјештају независног ревизора је усвојен са 1ОО (10 гласова "ЗА" . 

ДУИФ "Полара инвест" а.Д , Бања Лука - ОАИФ "Јахорина Коин" је гласао"ЗА", 
уз образложење: "Акционим планом детаљно су дефинисани поступци и процедуре у 

вези са примједбама исказаним у извјештајима независног ревизора. 
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• 

"ПРЕФ" Пензијски резервни фонд РС а.Д. Бања Лука је гласао "ЗА" Акциони 

план с обзиром да је истим предвиђено отклањање недостатака утврђених у 

ревизорском извјештају, а у вези са образложењем из тачке 6. њиховог гласања . 

Сви остали акционари су гласали " ЗА", без посебног образложења . 

АД-9ДонOtиење одлуке О расnодјели добити 


Mj etu oBlllnoz Холдuнга "Ере" МП а. д. Требиње - ЈП "Хидроелеf<nц){ше fla Врбасу " 


а. д. Мркоњuћ Град остварене у пословној 2021. години 


Скупштина акционара ј е са 93,41 % гласова "ЗА" , 4,37 % гласова "ПРОТИВ" 
и 2,22 % гласова "УЗДР)КАН" донијела одлуку да се изврши расподј ела добити 

друштва, остварена у 202 1. години, У износу од 3.8 13.509,00 КМ, на сљедећи начин : 

• 5 % од нето добити, односно износ од 190.675.45 КМ, распоређује се у законске 
резерве, 

• 3 % од нето добити, односно износ од 114.405,27 КМ, распоређује се за 

статутарне резерве и 

• 92 % од нето добити, односно износ од 3.508.428,45 КМ, - нераспоређена добит. 

ДУИФ "EUROINII ESTMENT' - ОАИФ "EUROINVESTMENT FOND" а.д. Баља 

Лука је гласао "УЗДРЖАНО" са образложењем: "Гласамо уздржаво, из разлога што 

Одлуком о расподјели нето добити вије предвиђена дивиденда акционарима. Сматрамо 

да би дио акумулираве добити требало да се исплаћује акционарима Друштва кроз 

дивиденду". 

Друштво за управљаље инвестиционим фондовима "Л1еnаgеmеnt solulions" д.о.о. 
Бања Лука, у име фондова којима управља, је гласало "ПРОТИВ" . Образложење: 

"Уважавајући чињеницу да Друштво има 25 .1 96 .1 20 КМ нераспоређеног добитка из 
ранијих година, те да је У 2021 . години пословало са добитком, сматраi\Ю да су се 
стекли услови за распоређивање дијела добитка на име дивиденде акционарима ". 

ОИФ "SME ВН EQUITY", заступан по "SME INVEST' Д.О.О . Мостар, је гласао 

"ПРОТИВ" Одлуке, без посебног образложења. 

ДУИФ "Полара ИЈ-lВест" а .Д . Бања Лука - ОАИФ "Јахорина Коин" је гласао 

"УЗДРЖАН", уз образложење : "Како је независни ревизор исказао СУ lуlЊУ у тачност 

финансијских извјештаја друштва тим поводом је упитна и висина исказаног коначног 

резултата пословања за 202 1. годину" . 

,,пРЕФ" Пензијски резервни фОНД РС а.Д . Бања Лука, код ове тачке постављају 

питање на записник "како и зашто се распоређује добит у износу од 3,8 милиона, 
узимајући у обзир да је оставрена нето добит 2,3 милиона КМ. Кроз финансијске 
извјештаје видљиво је да је кроз биланс стања утврђена добит од 3,8 милиона, а кроз 
биланс успјеха добит је изражена у 2,3 милиона. Како је и ревизор скренуо пажљу дио 
ревалоризационих резерви је смаљен у корист добити, што није изражено у билансу 

успјеха . С оБЗИРОi\'1 да се иста распоређ ује у законске резерве , статутарне резерве и у 

нераспоређену добит и имајући у виду Закључак Надзорног одбора и Препоруку 

Одбора за ревизију да се ова одлука усвоји , гласамо "ЗА" уколико приједлог подржи 

већински акционар. У СУПРОТНОМ гласамо "УЗДРЖАН". 
Напомена : Већински акционар ј е гласао "ЗА" Одлуку о расподјели добити. 
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Сви остали акционари су гласали "ЗА" Одлуку о раСПОдЈели добити, без 

посебног образложења. 

АД-ЈО РазJlUlnlрање иусвајање ИзвјеUlnшја о раду 


Надзорног одбора МјеиlOвиmог Холдинга "ЕРС" МП а. д. Требиње 


- ЗП "ХидроелеЮl1ране на Врбасу" а. д. МРl<оњuћ Град 


Извјештај о раду Надзорног одбора је усвојен са 94,93 % гласова "ЗА", 0,04 
% гласова "ПРОТИВ" и 5,03 % гласова "УЗДР')КАН". 

Фонд за реституцију Републике Српске и МХ "ЕРС" МП а .Д . Требиње у улози 

представника државног капитала гласају "ЗА" Извјештај о раду Надзорног одбора уз 

НАПОМЕНУ за коју траже да се записнички констатује. 

НАПОМЕНА: "Банка скреће пажњу l-lадзорном одбору на пробијање рокова за 

сазивање годишње сједнице Скупштине акционара, будући да је рок за сазивање ове 

сједнице био најкасније 30.06.2022 . године. Поред тога, органи Друштва су такође у в.д. 
мандату, па је потребно да се проведу активности у циљу именоваља сталних". 

ДУИФ "EUROINTIESTMENT" - ОАИФ "EUROINVESTMENT FOND" а.Д. Баља 
Лука је гласао "ЗА" Извјештај , уз образложеље: "Извјештај приказује рад Надзорног 

одбора током извјештајног периода". 

Друштво за управљаље инвестиционим фондовима "Menagemenl so!ulions" д.о.о. 
Баља Лука, у име фондова којима управља, је гласало "УЗДРЖАН" . Образложеље: 

"Сматрамо да је Надзорни одбор требао реаговати и наћи рјешеље о питаљима која 

Ревизор наводи у свом Извјештају" . 

ОИФ "SME ЕН EQUITY", заступан по "SME INVEST' д . О.О. Мостар, је гласао 
"ПРОТИВ" , без посебног образложеља. 

ДУИФ "Полара ИЈ-шест" а.Д. Бања Лука - ОАИФ "Јахорина Коин" је гласао 

"УЗДРЖАН", уз обрюложеље : "Извјештај о раду НО довољно јасно и детаљно описује 

рад и одлучиваље овог органа друштва. Без обзира на претходно, овакво наше гласање 

опредјељујемо на основу исказаног мишљеља независног ревизора" . 

Сви остали акционари су гласали "ЗА", без посебног образложења. 

АД-ЈЈ Раз.маmрање II усвајање Извјеtumаја о раду 


Одбора за ревизију МјеиlOвиmог Холдuнга "ЕРС" Мll а.д. Требиње 


- ЗП "ХидроелеЮl1ране на Врбасу" а.д. МРI(оњuћ Град 


Извјештај о раду Одбора за ревизију је усвојен са 94,93 % гласова "ЗА", 0,04 
(10 гласова "ПРОТИВ" и 5,03 % гласова "УЗДР')КАН". 

ДУИФ "EUROINTIESTMENT" - ОАИФ "EUROINTIESTMENT FOND" а.Д. Баља 

Лука је гласао "ЗА" ИЗl3јештај, уз образложеље: "И:звјештај прикюује рад Одбора за 

ревизију током извјештајног периода" . 

Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Menagemenl solulions" д.о . о. 

Баља Лука, у име фондова којима управља, је гласало "УЗДРЖАН". Образложеље: 
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"Сматрамо да је Одбор за ревизију требао више пажље усмјерити на неправилности 

које је Реви зор навео у свом Извјештају". 

ОИФ "SME ЕН EQUJTY" , заступан по "SME lN VESl' , Д.о.о. Мостар, је гласао 
"ПРОТИВ" Извјештаја , без посебног образложеља. 

ДУИФ "Полара инвест" а.д. Баља Лука - ОАИФ "Јахорина Коин" Је гласао 

"УЗДРЖАН", уз образложеље: "Као под тачком р.бр. 1О". 

Сви остали акционари су гласали "ЗА" Извјештај, без посебног образложеља. 

АД-12 ДОltои(еље одлуке о усвајаљу Извјеtuтаја о ревизији усюшђеflостu са 

nозитивниЈН ]{(1(оflСЮ(М nроnисиЈна 

Извјештај о ревизији усклађености са flOЗИТИВНИМ заКОНСI\:ИМ прописима је 

усвојен са 99,96 % гласова "ЗА" и 0,04 % гласова "ПРОТИВ". 

ОИФ "SME ЕН EQUJTY", заступан по "SME ЈNVЕSГ' Д.о.о. Мостар , је гласао 

"ПРОТИВ" Извјештаја, без посебног образложења . 

Сви остали акционари су гласали "ЗА" Извјештај, без посебног образложеља. 

Марко Солдат 
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