
Uprava društva zajedno sa Nadzornim odborom na temelju odredaba čl. 18. Statuta Puris d.d. Pazin, Hrvatskog 
narodnog preporoda 2 (u daljnjem tekstu: Društvo)  upućuje dioničarima poziv za 
 

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU  
 
dioničkog društva PURIS, Pazin, ulica Hrvatskog narodnog preporoda 2, koja će se održati 09.srpnja 2010. godine, s 
početkom u  12.00  sati u Pazinu, u sjedištu Društva.     
Za sjednicu Glavne skupštine predlaže se sljedeći : 
 

DNEVNI RED 
1. Otvaranje Glavne skupštine te utvrđivanje prisutnih dioničara društva i njihovih punomoćnika, odnosno zakonskih 

zastupnika, 
2. Podnošenje: 

a) Izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2009. godinu, 
b) Temeljnih financijskih izvješća za 2009. godinu s mišljenjem ovlaštenog revizora, 
c) Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za 2009. godinu; 

3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2009. godinu, 
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za rad u 2009. godini, 
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za rad u 2009. godini, 
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2010. godinu, 
 

PRIJEDLOZI ODLUKA 
 Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka kako slijedi: 
Ad2)   a)  Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju društva za 2009. godinu, 
           b)  Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća za 2009. godinu s mišljenjem ovlaštenog revizora, 
            c)  Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za 2009. godinu; 
Ad3)    Dobit Društva za poslovnu 2009. godinu iskazan u visini prema godišnjim  financijskim izvješćima, koristiti će se 
za pokriće gubitaka prethodnog razdoblja. 
Ad4)    Daje se razrješnica Upravi društva za rad u 2009. godini. 
Ad5)    Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva za rad u 2009. godini. 
Ad6)    Za revizora društva za 2010. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka 
            MERVIS d.o.o. Kastav, Čikovići 26/11. 
 

OBAVIJEST DIONIČARIMA: 

Pozivaju se dioničari koji imaju pravo glasa da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju 
oni dioničari koji najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine pisano prijave društvu svoju namjeru sudjelovanja 
na Skupštini  i koji su na zadnji dan roka za podnošenje prijave upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitnog 
društva. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.  

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici temeljem pisanih punomoći na kojima je potpis 
opunomoćitelja ovjeren ili od strane javnog bilježnika ili za dioničare - radnike ovjeren od strane Uprave Društva.  

Obrasci prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini kao i obrazac punomoći dioničari mogu dobiti u sjedištu društva u 
Uredu Uprave radnim danom od 12 do 14 sati. 

Dioničari su dužni punomoć za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predati društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na 
Glavnoj skupštini najkasnije u roku određenom ovim pozivom i Statutom društva. 

Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može tražiti na 
uvid u sjedištu društva radnim danom od 12 do 14 sati u uredu Uprave. 

Ako se sjednica Glavne skupštine ne održi zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom društva, nova sjednica 
Glavne skupštine sa istim dnevnim redom održat će se 19. srpnja 2010. godine s početkom u 10.00 sati na istom mjestu. 

Puris d.d.  

Član Uprave direktor: 
Dušan Tomašević 

 


