
 

 

Temeljem članka 22. Statuta društva LEDO dioničko društvo za proizvodnju i 

promet sladoleda i smrznute hrane, Zagreb, Čavićeva 9 (dalje u tekstu: Društvo), 

Uprava Društva objavljuje 

 

P  O  Z  I  V  
DIONIČARIMA ZA REDOVNU GODIŠNJU  

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA  

 

LEDO d.d.  
 

 

 

 
Ledo d.d. 
M.Čavića 9, 10000 Zagreb 
Hrvatska 
MB: 3218821 
OIB: 87955947581 
 

www.ledo.hr 
 

Kontakt 
Centrala: 01/2385-555; Uprava: 2385-501 
Prodaja: 01/2385-551; Marketing i razvoj: 01/2385-628; 
Nabava: 01/2385-505; Međunarodne operacije: 01/2385-630; 
Proizvodnja: 01/2385-768; Sektor financija: 01/2385-667;  
Sektor pravnih i općih poslova: 01/2385-525 
Fax: 01/2385-669, 01/2385-511, 01/2385-631 

Žiro račun 
2500009-1101002391 kod Hypo Alpe Adria Bank 
d.d., upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 
pod brojem: MBS 080002964. Temeljni kapital 
Društva iznosi 83.664.600,00 kuna uplaćen u 
cijelosti. Izdano je 220.170 dionica u nominalnom 
iznosu od 380,00 kuna po dionici 

Uprava 
Predsjednik Uprave 
mr.sc.Tomislav Kitonić 
član Uprave 
Ankica Slobođanac, dipl.oec., 
Predsjednik Nadzornog odbora 
Ljerka Puljić, dipl.oec.. 

 

 

Redovna godišnja Glavna skupština Društva održat će se u utorak, 07.07.2009. godine u 
prostorijama društva Zvijezda d.d. Zagreb, M. Čavića 1, s početkom u 13,00 sati. 

 

1. Za sjednicu Glavne skupštine predlaže se sljedeći  

 

 

D n e v n i    r e d 
 

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2008. godinu 

2. Izvješće Uprave o stanju u Društvu 

3. Izvješće revizora Društva 

4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2008. godinu 

5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2008. godini 

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad 

a)  Upravi Društva 

b) Nadzornom odboru u vođenju Društva 

7. Imenovanje revizora za poslovanje Društva za 2009. godinu. 

 

 

III Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani u Registar (Knjigu) 

dionica i koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini pisanim putem 

Upravi Društva najkasnije sedmog dana pred održavanje Glavne skupštine. 

 

IV Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na    temelju 

pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu 

mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva. 

 

V Materijali koji služe kao podloga raspravljanju u sklopu dnevnog reda dostupni su 

dioničarima u sjedištu Društva i to odmah po objavi ovog poziva. 
 

 

 

 

 



VI Prijedlozi odluka Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva uz točke pod br. 4., 

5., 6. i  7. .  

 

ad 4) Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2008. godinu i to bilanca, račun 

dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku. 

 

ad 5) Dobit Društva u iznosu od 89.431.725,49 kn (slovima: 

osamdesetdevetmilijunačetristotridesetjednatisućasedamstodvadesetpet kuna i 

četrdesetdevet lipa) raspoređuje se na sljedeći način:  

1. u zadržanu dobit    69.396.255,49 kn 

2. za isplatu dividende   20.035.470,00 kn 

 

Pravo na dividendu stječu dioničari koji su upisani u Registar dionica pri Središnjem 

klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan donošenja ove odluke. 

 

ad 6) Daje se razrješnica kojom se odobrava rad i način na koji su vodili Društvo u 2008. 

godini: 

  a) Upravi Društva 

  b) Nadzornom odboru Društva. 

 

ad 7)  Za revizora poslovanja Društva za 2009. godinu bira se tvrtka BAKER TILLY 

DISCORDIA  d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 11. 

 

 

 

LEDO d.d. 

 

Uprava Društva 


