
Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Hotela Excelsior 
d.d., Dubrovnik, saziva i poziva sve dioničare na 

 
REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU 

 
HOTELA EXCELSIOR d.d. , Dubrovnik 

 
 

Glavna skupština će se održati dana 30.06.2009. godine s početkom u 10,00 sati u hotelu 
Excelsior u Dubrovniku, Frana Supila 12, uz sljedeći 
 

D n e v n i   r e d 
 

1. Utvrđivanje kvoruma, verifikacija punomoći punomoćnika dioničara i izbor dva brojača 
glasova; 

2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2008. godini; 
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2008. 

godinu;  
4. Izvješće revizora za 2008. godinu 
5. Informacija o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2008. godinu. 
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz poslovanja 2008. godine 
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2008. godinu: 

a) Upravi Društva 
b) Nadzornom odboru Društva 

8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2009. godinu 
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi društva na zaključenje ugovora o 

opterećivanju nekretnina Društva na temelju Ugovora o revolving kreditu s EBRD 
 
Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka: 
 
Ad 1.    
Za brojače glasova biraju se Barbara Radović i Marinka Garvan. 
 
Ad 2. 
Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2008. godini. 
 
Ad 3. 
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 
2008. godinu. 
 
Ad 4. 
Usvaja se izvješće revizorske tvrtke Confida revizija d.o.o. za 2008. godinu. 
 
Ad 5. 
Prima se na znanje informacija o temeljnim financijskim izvješćima HOTELA EXCELSIOR 
d.d. za 2008. godinu. 
 
Ad 6. 
Gubitak iz poslovanja Društva u 2008. godini u iznosu od 25.909.766,62 kn prenosi se u 
narednu godinu i namirit će se iz poslovanja budućeg razdoblja. 
 
Ad 7. 

a) Daje se razrješnica (odobrava se rad) Upravi Društva za 2008. godinu. 
b) Daje se razrješnica (odobrava se rad) Nadzornom odboru za 2008. godinu. 

 



Ad 8. 
Za revizora Društva za 2009. godinu imenuje se CONFIDA-REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, 
Ulica kneza Branimira 29.  
 
Ad 9. 
 
Daje se suglasnost Upravi Društva na zaključenje ugovora o opterećivanju nekretnina 
Društva na temelju Ugovora o revolving kreditu s EBRD. 
 
 
U radu Glavne skupštine mogu sudjelovati dioničar i njihovi punomoćnici temeljem iskazane 
pisane punomoći, a koji se prijave za sudjelovanje na Skupštini najkasnije osam dana prije 
održavanja skupštine. Prijave se vrše u uredu Uprave Društva.  
U slučajevima kada u radu Glavne skupštine sudjeluje dioničar putem punomoćnika, 
punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova s kojima raspolaže, te 
ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje. 
 
Ako ni 60 (šezdeset) minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada 
skupštine nema kvoruma (više od polovine svih glasova) sjednica se može održati ako 
nazočni dioničari odnosno njihovi punomoćnici imaju dionica čija nominalna vrijednost 
premašuje 30% (trideset) nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva. 
 
Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka bit će dostupni 
dioničarima na uvid kod Uprave Društva na adresi Dubrovnik, Frana Supila 12, svakog 
radnog dana od 09,00 do 13,00 sati od dana objave ovog poziva do dana održavanja Glavne 
skupštine. 
 
      
         HOTEL EXCELSIOR  D.D. 


