
Na temelju članka 37. st. 1. Statuta JADRANKE d.d., Mali Lošinj, Dražica 1, Uprava  društva upućuje 

dioničarima Društva 

                   

 

P  O  Z  I  V 
ZA GLAVNU SKUPŠTINU  

JADRANKE D.D. MALI LOŠINJ 
 

 

 I.   Glavna skupština JADRANKE dioničko društvo, hoteli i trgovina, Mali Lošinj, Dražica 1, 

održati će se dana 10. kolovoza 2009. godine u kongresnoj dvorani  hotela AURORA u Malom Lošinju s 

početkom u 09:00 sati. 

 

 II.  Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći dnevni red: 

 

1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva 

2. Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja  

    poslovanja Društva 

3. Obavijest o godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu 2008. godinu i izvješću revizora Društva 

    koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor 

4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2008. godini 

5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2008. godini 

6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u   

    2008. godini 

7. Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora 

8. Odluka o izmjenama Statuta JADRANKE d.d. Mali Lošinj 

9. Odluka o imenovanju revizora za 2009. godinu 

 

 III.  Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora uz točke dnevnog reda  koje se objavljuju:   

Ad.1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva. 

Ad.2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora JADRANKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja   

          poslovanja Društva. 

Ad.4. Donosi se Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarenoj u 2008. godini koja glasi: 

 I. Utvrđuje se da je Društvo u 2008. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 3.184.627,12 kn. 

 II. Utvrđuje se da u bilanci na dan 31.12.2008. godine Društvo ima zadržanu dobit u iznosu od 

 38.023.774,10 kn. 

 III.  Dio dobiti ostvarene u 2008. godini  (5 %)  u iznosu od 159.231,36 kn rasporedit će se u 

 zakonske rezerve. 

 IV.  Preostali dio dobiti ostvarene u 2008. godini u iznosu od 3.025.395,76 kn isplatiti će se 

 dioničarima na ime dividende. 

 V. Dio zadržane dobiti iz točke II. ove Odluke u iznosu od  1.551.779,24 kn isplatiti će se 

 dioničarima na ime dividende. 

 VI.  Dividenda se utvrđuje u bruto iznosu od 15,00 kn po dionici.  

 VII. Pravo na dividendu imaju fizičke i pravne osobe koje na dan isplate imaju na računu 

 vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisane 

 dionice Društva. 

 VIII. Dividenda će se dioničarima isplatiti  05. listopada 2009. godine. 

Ad.5. Daje se razrješnica  Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2008. godini. 

Ad.6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2008. godini. 

 

 



Ad.7. U Nadzorni odbor JADRANKE  d.d. Mali Lošinj biraju se slijedeći članovi: 

1. Neven Ivandić iz Zagreba, Lopašićeva 13, OIB 74920113752 

2. Tatjana Braškić iz Malog Lošinja, Lošinjskih brodograditelja 32, OIB 30750661375 

3. Dražen Grubišić – Čabo iz Zagreba, Srednjaci 8, OIB 71950127908 

4. Sanja Trajkov iz Malog Lošinja, Creska 15, OIB 86722989945 

Ad. 8. I. Mijenja se članak 32. Statuta JADRANKE d.d. tako da izmijenjen glasi: 

 (1) Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu  troškova i naknadu za rad u   

  Nadzornom odboru koja se sastoji od fiksnog mjesečnog iznosa od 3.700,00 kn. 

 (2) Iznos iz prethodnog stavka čini neto iznos naknade članova Nadzornog odbora. 

 (3) Glavna skupština može odlučiti da članovi Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati u  

  dobiti društva i utvrditi visinu varijabilnog iznosa naknade. 

 II. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta JADRANKE d.d. 

 III. Ova odluka stupa na snagu upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci. 

Ad. 9. Za revizora Društva za 2009. godinu imenuje se revizorska tvrtka „HLB Inženjerski biro“  

 d.o.o. Rijeka, Riva 20. 

 

 IV.  Materijali koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka dostupni su na uvid 

dioničarima u sjedištu društva, u  pravnoj službi,  radnim danom od 08.00 do 14.00  sati, počev od 10. 

srpnja 2009. godine.  

 

 V. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su  pismeno najkasnije sedmog 

dana prije održavanja Glavne skupštine  tj. do uključivo 03. kolovoza 2009. godine Upravi društva 

prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.  

 Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje na računu vrijednosnih 

papira otvorenom u SKDD d.d.  na zadnji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini 

odnosno na 03. kolovoza 2009. godine u 14:00 sati. 

  Ako dioničara ili više dioničara na Glavnoj skupštini zastupa punomoćnik uz prijavu za 

sudjelovanje na Glavnoj skupštini podnesenu u gore navedenom roku  prilaže se pismena punomoć za 

zastupanje, u skladu s odredbama Statuta Društva, ukoliko  punomoć već nije pohranjena u Društvu.  

 Pismena punomoć mora sadržavati naznaku  dioničara koji izdaje punomoć i punomoćnika, 

ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku da djeluje i 

glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći, potpis 

dioničara koji izdaje punomoć. 

 Prijava se podnosi upravi Društva u sjedištu društva, radnim danom od 08.00 do 14.00 sati. 

 Dioničar odnosno punomoćnik dioničara mora u prijavi, uz svoje osobne podatke navesti broj i 

nominalni iznos dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine. 

 Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju (ukoliko isti nije pohranjen u 

Društvu) dostaviti izvod iz sudskog registra  iz kojeg je vidljiva osoba ovlaštena za zastupanje pravne 

osobe. 

 Dioničar ili punomoćnik dioničara koji ne ispunjava prethodno navedene uvjete za sudjelovanje u 

radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u njenom radu.  

 Nacrt prijave i informacije o prijavljivanju dioničari mogu dobiti u pravnoj službi ili  na telefon  

051/ 66 11 41. 

 

      

 

          JADRANKA d.d. 

 


