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Uprava trgovačkog društva FIMA Validus dioničko društvo za 

upravljanje drugim društvima sa sjedištem u Varaždinu, Anina 2, 
temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i 

članka 19. Statuta FIMA Validus dioničkog društvo za upravljanje 
drugim društvima  (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva 

 
G L A V N U  S K U P Š T I N U 

 
FIMA Validus d.d., za dan 06. srpnja 2009. godine u 9,00 sati, koja 

će se održati u sjedištu društva. 
 

UtvrĎen je slijedeći  

 
D n e v n i  r e d : 

1. Otvaranje Skupštine i utvrĎivanje broja prisutnih i zastupanih 
dioničara  

2. Godišnja financijska izvješća za 2008.g. nakon što su ih utvrdili 
Uprava i Nadzorni odbor i izvješće Uprave o stanju Društva 

3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2008. 
godinu 

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva 
za 2008. godinu 

5. Donošenje odluke o izboru i imenovanju revizora za 2009. godinu 
6. Donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora Društva 

    7. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva 
 

 

Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i 
Nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupština donošenje odluka za 

točke 3, 4 i 8 dnevnog reda, a Nadzorni odbor sam donošenje odluka za 
točku 5, 6 i 7 dnevnog reda, kako slijedi:  

 
Ad 3.  Daje se razrješnica Upravi društva za 2008. godinu 

Ad 4.  Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva za 2008. godinu 
Ad 5.  Revizorom društva za 2009. godinu imenuje se društvo  

  DTTC d.o.o. iz Varaždina, A.Mihanovića 4 
 

Ad 6.  Donosi se  
    ODLUKA 

 
                o izboru novog člana Nadzornog odbora Društva 

 

Za novog  člana Nadzornog odbora izabire se: 
 

Oleg Uskoković iz Varaždina, Krešimira Filića 39 B, odvjetnik iz Zagreba  
na funkciju predsjednika Nadzornog odbora 

 
Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora Društva traje 4 godine, te 

počinje teći s danom donošenja ove odluke o izboru novog člana 
Nadzornog odbora. 
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Ad.7.  Donosi se  

ODLUKA 
 

o  izmjenama Statuta Društva 
 

 
I. Odredbe Statuta Društva, mijenjaju se kako je to nastavno ureĎeno 

ovom Odlukom. 
 

II. Članak 2. Statuta mijenja se tako da glasi: 
 

2.1 Društvo posluje pod punom tvrtkom: VALIDUS  dioničko društvo za 

upravljanje drugim društvima 
 

2.2. U svom poslovanju Društvo može koristiti i skraćenu tvrtku koja 
glasi: VALIDUS d.d. 

  
III. Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene. 

 
IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta.   
 

 
 

UPUTA DIONIČARIMA 
Pravo sudjelovanja na Skupštini Društva imaju dioničari i njihovi 

zastupnici odnosno punomoćnici ukoliko, sukladno odredbi članka 279. st. 
4. ZTD-a, najmanje sedam dana prije dana održavanja Skupštine prijave 

pismenim putem svoje sudjelovanje i ako su bili upisani u depozitorij SDA 

kao vlasnici dionica sedam dana prije održavanja skupštine. Ako posljednji 
dan za prijavu sudjelovanja pada u nedjelju, blagdan ili drugi neradni dan, 

dioničar koji želi sudjelovati na Skupštini dužan je prijaviti sudjelovanje 
najkasnije prethodnog dana koji prethodi nedjelji, blagdanu ili drugom 

neradnom danu. Dioničare na Skupštini mogu zastupati osobe koje imaju 
valjano ovlaštenje za zastupanje odnosno valjanu punomoć. Punomoć 

mora sadržavati ime punomoćnika, ime odnosno tvrtku ili naziv 
zastupanog dioničara i posebno ovlaštenje za glasovanje u ime 

zastupanog. Dioničari mogu obrasce za prijavu na Glavnu skupštini 
pronaći na internetskim stranicama Društva, odnosno na  

http://www.fima-validus.com/ 
Isprave na kojima se temelje prijedlozi odluka mogu se razgledati u 

sjedištu Društva svakog radnog dana od 9 do 11 sati. 
                                                                                                               

FIMA Validus d.d. 

http://www.fima-validus.com/

