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Zagreb, 01. travnja  2010. 
 
 
 
 
 
INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. – Održana sjednica Nadzornog odbora  
 
 
 
 
Na sjednici održanoj 31. ožujka 2010. godine Nadzorni odbor INA – INDUSTRIJE NAFTE  d.d. primio je na 
znanje ostavku Predsjednika Uprave INA, d.d. gosp. Lászla Gesztia te je jednoglasno imenovao gosp. 
Zoltána Áldotta na dužnost Predsjednika Uprave INA, d.d. od 1. travnja 2010. godine s petogodišnjim 
mandatom (istodobno primajući na znanje njegovu ostavku na dužnost člana nadzornog odbora). Umjesto 
gosp. Zoltána Áldotta, novi član Nadzornog odbora INA, d.d. bit će izabran na izvanrednoj Glavnoj skupštini  
INA – Industrije nafte d.d koja će se održati 19. travnja 2010.  
  
Zoltán Áldott je izvršni potpredsjednik MOL-a za istraživanje i proizvodnju od rujna 2004. godine. Áldott je 
zaposlen u MOL grupi već 15 godina tijekom kojih je obnašao niz odgovornih funkcija kao direktor Odjela za 
kapitalna tržišta, direktor Odjela za strategiju i poslovni razvoj, i izvršni direktor za strategiju i poslovni razvoj 
cijele MOL Grupe. Gospodin  Áldott je član Nadzornog odbora INA, d.d. otkad je MOL preuzeo 25 posto plus 
jednu dionicu kompanije 2003. godine 
 
 
Na istoj sjednici Nadzorni odbor INA, d.d. dao je suglasnost na revidirane financijske izvještaje za godinu 
završenu na dan 31.12.2009 s izvještajem neovisnog revizora. Nadzorni odbor je također prihvatio izvješće o 
stanju društva, Izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru te je da dao suglasnost na prijedlog za 
izbor revizora za 2010. godinu te suglasnost  za sazivanje glavne skupštine koja će odlučivati o uvjetnom 
povećanju temeljnog kapitala. Financijski izvještaji objavljeni su na internet stranicama društva, internet 
stranicama Zagrebačke burze te je dostavljen HINA-i i Hrvatskoj Agenciji za nadzor financijskih institucija. 
 
 
 
 
 
Za daljnje informacije, molimo kontaktirajte: 

 
INA – INDUSTRIJA NAFTE, d.d.  
OIB: 27759560625 
Odnosi  s investitorima 
Tel.: + 385 1 645 0102 
Fax: + 385 1 645 2102 
e-mail: investitori@ina.hr 
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