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GLAVNA SKUPŠTINA 
ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d. 

 
održana je u četvrtak 16. travnja 2010. godine s početkom u 13,00 sati u Umagu u 
hotelu KRISTAL na kojoj su donesene sve Odluke na način kako je predloženo u 
pozivu za Glavnu skupštinu objavljenom u Narodnim novinama br. 30/2010., sa 
sljedećim dnevnim redom 
 

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrñivanje nazočnih dioničara i punomoćnika 
dioničara, 

2. Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju Istarske kreditne banke Umag 
d.d., Umag u 2009. godini, 

3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru voñenja poslova Istarske kreditne 
banke Umag d.d., Umag za 2009. godinu, 

4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. 
prosinca 2009. godine, 

5. Odluka o utvrñivanju godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2009. 
godinu, 

6. Odluka o rasporedu neto dobiti za 2009. godinu,  
7. Odluka o isplati dividende, 
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Istarske kreditne banke 

Umag d.d., Umag za 2009. godinu, 
9. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne 

banke Umag d.d., Umag za 2009. godinu, 
10. Odluka o imenovanju revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 

2010. godinu, 
11. Odluka o izmjenama Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d., 
12. Razno. 

 



. 

Glavna skupština Banke donijela je sljedeće odluke o :  
 

2. Prihvaćanju Odluke o godišnjem izvješću Uprave Banke o poslovnaju Istarske 
kreditne banke Umag d.d., Umag u 2009. godini 

 
3. Prihvaćanju Odluke o Izvješću Nadzornog odbora o nadzoru voñenja poslova 

Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2009. godinu 
 
4. Prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja sa stanjem na 

dan 31. prosinca 2009. godine 
 
5. Prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja za poslovnu 2009. godinu 

a) Bilancu stanja Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag na dan 31. 
prosinca 2009. godine  

b) Račun dobiti i gubitka Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag  
c) Izvještaj o kretanjima kapitala Istarske kreditne banke Umag d.d., 

Umag,  
d) Izvještaj o novčanom toku Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag 
e) Bilješke o usklañenjima s osnovnim financijskim izvještajima Istarske 

kreditne banke Umag d.d.  
 

6. Raspredu neto dobiti za 2009. godinu koja je ostvarena (poslije oporezivanja) 
u iznosu od 21.311.626,13 kuna, koja se rasporeñuje na sljedeći način:  

- za isplatu dividende 10.508.000,00 kn 
- u zadržanu dobit 10.803.626,13 kn  

 
7. Isplati dividende u iznosu od 71,00 kuna po dionici, a koje pravo na isplatu 

dividende pripada dioničarima čije su dionice upisane na njihovim računima 
nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Depozitoriju 
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva istekom sedmog dana računajući 
unazad od dana održavanja Glavne skupštine. 

 
8. Davanju razrješnice članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., 

Umag za poslovnu 2009. godinu  
 

9. Davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke 
Umag d.d., Umag za poslovnu 2009. godinu 

 
10. Imenovanju revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za poslovnu 

2009. godinu za 2010. godinu – društva PRICEWATERHOSECOOPERS 
d.o.o. REVIZIJA I KONZALTING, Alexandera von Humboldta 4, Zagreb 

 
11. Izmjenama Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag 

 
 

Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag 
Direktor Ureda Uprave 

Emil Stella, dipl.iur. 
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