
Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 20. Statuta 

DUBROVNIK – BABIN KUK d.d., Dubrovnik, Ćira Carića 3, Uprava Društva saziva 

  

 
REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU 

 
  

I.                   Skupština će se održati dana 31. kolovoza 2009. godine u kongresnoj dvorani Hotela 

Dubrovnik President u Dubrovniku, Iva Dulčića 34, s početkom u 15,00 sati. 

 

II.                Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći Dnevni red: 

  

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje kvoruma, verifikacija punomoći 

2. a) Izvješće Uprave o stanju društva u 2008. godini, temeljna financijska izvješća 

Društva za 2008. godinu, izvješće revizora za 2008. godinu 

b)  Izvješće Nadzornog odbora o stanju Društva u 2008. godini 

3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz 2008. godine  

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva 

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora 

6. Imenovanje revizora za 2009. godinu i utvrđivanje naknade za revizora  

7. Donošenje odluke o odobrenju Dodataka II Ugovora u odnosu na upravljanje 

hotelsko-turističkim objektima i sadržajima s društvom Valamar hoteli i ljetovališta 

d.o.o. 

 

 

III. Prijedlozi odluka: 

 

 

Ad.2. 

Uprava  i  Nadzorni  odbor  zajednički  predlažu  da  Glavna  skupština  donese sljedeću 

odluku: 

" a) Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva u 2008. godini, temeljna financijska 

izvješća Društva za 2008. godinu, te izvješće revizora za 2008. godinu. 

b) Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o stanju Društva u 2008. godini.“ 

 

Ad 3.  

Uprava  i  Nadzorni  odbor  zajednički  predlažu  da  Glavna  skupština  donese sljedeću 

odluku: 

" Usvaja se odluka kojom se dobit iz 2008. godine u iznosu od 7.190.380,27 kn raspoređuje u 

ostale rezerve.“ 

 

Ad.4. 

Uprava  i  Nadzorni  odbor  zajednički  predlažu  da  Glavna  skupština  donese sljedeću 

odluku: 

"Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad u 2008. 

godini." 

 

Ad.5. 

Uprava  i  Nadzorni  odbor  zajednički  predlažu  da  Glavna  skupština  donese sljedeću 

odluku: 



"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2008. 

godini." 

 

Ad 6. 

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese sljedeću odluku: 

„Za revizora Društva  za 2009. godinu imenuje se revizorsko Društvo 

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, te se utvrđuje naknada sukladno dostavljenoj ponudi 

revizora.“ 

 

 

Ad 7. 

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu  da Glavna skupština donese slijedeću odluku: 

„Odobrava se Dodatak II Ugovora u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i 

sadržajima sklopljen  između ovog Društva i društva Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o., 

Zagreb a koji je potpisala Uprava Društva.“ 

 

 

IV. Poziv dioničarima: 

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

mogu sudjelovati dioničari koji svoju namjeru sudjelovanja prijave u pisanom obliku Društvu 

najkasnije sedmog dana prije održavanja skupštine. 

Dioničari, pravne osobe, uz prijavu moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva 

osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. 

Dioničare mogu zastupati punomoćnici koji imaju valjane punomoći u pisanom obliku. 

Materijali koji služe kao podloga za donošenje odluka bit će dostupni dioničarima ili njihovim 

punomoćnicima na uvid od dana objave oglasa, svakim radnim danom od 08-15 sati u Upravi društva. 

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje upisa u 

knjizi dionica na zadnji dan roka za prijavu za sudjelovanje na skupštini. 

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, naredna Glavna skupština sa istim Dnevnim redom održat 

će se na istom mjestu dana 15. rujna 2009.  u 15,00 sati. 

 

Uprava 
DUBROVNIK-BABIN KUK d.d. 
Dubrovnik 
  

 

 


