
Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 

118/03, 107/07 i 146/08), članka 18. Statuta Kutjeva d.d. Kutjevo (u daljnjem tekstu: Društvo) 

i Odluke Uprave Društva od 15.03.2010. godine, Uprava Društva objavljuje saziv i poziv na   

 

 

 

GLAVNU SKUPŠTINU 
   
I. Saziva se Glavna skupština dioničkog društva KUTJEVO, Kutjevo, Kralja Tomislava 
1, koja će se održati 30. travnja 2010.g. u 13 sati u prostorijama Društva u Kutjevu, 
ulica Kralja Tomislava 1.   
 

II. Utvrđuje se i objavljuje slijedeći 
  

D n e v n i  r e d:   
 

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma 

2. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva s konsolidiranim godišnjim   

    izvješćem Društva  

3. Izvješće o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2009.g.   

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009.g.  

5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovanju Društva u 2009. godini 

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva   

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva  

8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu. 

 

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka pod točkama 

2., 3., 4., 5., 6. i 7, a samo Nadzorni odbor pod točkom 8. dnevnog reda:  

 

Ad 2. Prihvaća se Godišnje Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva 

Ad 3. Prihvaća se Izvješće Uprave o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2009.  

          godinu   

Ad 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva  

          u 2009. godini  

 

Ad 5. Dobit ostvarena u poslovanju Društva u 2009.g. u razdoblju od 01.01. do 31.12.2009.g. 

koja nakon oporezivanja iznosi 2.114.479,58 kn raspoređuje se na slijedeći način:  
          - u zakonske rezerve iznos       105.723,98 kn  
          - u zadržanu dobit iznos        2.008.755,60 kn  
 

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2009. godini 

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova   

          Društva u 2009. godini   

Ad 8. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2010. imenuje se revizorska tvrtka  

          Remira d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Mrazovićeva 9.  

 
III. Poziv dioničarima:  

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.  

       Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i glasovanja imaju svi dioničari koji su  

upisani u središnji depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao dioničari 



Društva i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije sedmog 

dana prije dana održanja Glavne skupštine (zaključno s danom 22.04.2010.). Dioničara na 

Glavnoj skupštini može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći.   

    Dioničari mogu dobiti na uvid materijale za Glavnu skupštinu u sjedištu Društva  

svakog radnog dana od dana objave saziva pa do dana održanja Glavne skupštine u vremenu 

od 10 do 13 sati u Odjelu pravnih poslova. 

 Ako se Glavna skupština zakazana za dan 30.04.2010.g. ne održi zbog nedostatka 

kvoruma,  pričuvna glavna skupština održat će se dana 20.05.2010.g. u 13 sati na istom 

mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština održat će se i donijeti pravovaljane 

odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara odnosno glasova.  

 

KUTJEVO d.d.    
 
 
 
 
 
 
 
 


