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Na temelju �lanka 277. Zakona o trgova�kim društvima Uprava IPK Osijek d.d. saziva 
 

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU 
IPK Osijek d.d. koja �e se održati dana 29.06.2010. godine s po�etkom u 12  sati 

 u Osijeku, Trg L. Mirskog 1 sa sljede�im dnevnim redom: 
 

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvr�ivanje kvoruma 
2. Godišnje financijsko izvješ�e IPK Osijek d.d. i Pripojenog društva IPK Poslovnog centra d.d. za 2009. 

godinu 
a) Izvješ�e Uprave Društva IPK Osijek d.d. i Pripojenog društva IPK Poslovnog 

centra d.d. Osijek 
b) Izvješ�e Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru temeljnih financijskih izvješ�a 

IPK Osijek d.d., konsolidiranih financijskih izvješ�a i izvješ�a Pripojenog društva 
IPK Poslovnog centra d.d. 

c) Izvješ�e revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješ�a IPK Osijek 
d.d., konsolidiranih financijskih izvješ�a i temeljnih financijskih izvješ�a 
Pripojenog društva IPK Poslovnog centra d.d. 

3. Usvajanje godišnjih financijskih izvješ�a IPK Osijek d.d. i Pripojenog društva IPK Poslovnog centra 
d.d. za 2009. godinu 

4. Donošenje odluke : 
a) O rasporedu dobiti Pripojenog društva IPK Poslovnog centra d.d. za poslovnu 

2009. godinu 
b) O pokri�u gubitka IPK Osijek d.d. za poslovnu 2009. godinu 

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi IPK Osijek d.d. i Upravi Pripojenog društva IPK 
Poslovnog centra d.d. za vo�enje poslova Društva u 2009. godini 

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice �lanovima Nadzornog odbora IPK Osijek d.d. i �lanovima 
Nadzornog odbora Pripojenog društva IPK Poslovnog centra d.d. za nadzor poslovanja Društva u 2009. 
godini 

7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu 
8. Donošenje odluke o izboru �lana Nadzornog odbora 
 

Prijedlozi odluka: 
Na temelju �lanka 280. st.3. Zakona o trgova�kim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini na 
usvajanje prijedloge odluka o sljede�im to�kama dnevnog reda: 
Ad.2.a) 
 Prihva�a se izvješ�e Uprave o poslovanju društava IPK Osijek d.d. i Pripojenog društva IPK Poslovnog centra 
d.d.  za 2009. godinu 
Ad.2.b) 
 Prihva�a se izvješ�e Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2009 godinu. 
Ad.2.c) 
 Prihva�a se izvješ�e Revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvjš�a za 2009. godinu 
Ad 3. 
 Utvr�uju se i prihva�aju godišnji financijski izvještaji društva IPK Osijek d.d. Osijek za 2009. godinu , godišnji 
konsolidirani izvještaji IPK Grupe za 2009. godinu i financijski izvještaji Pripojenog društva IPK Poslovnog 
centra d.d. za 2009. 
Ad. 4. a) 
Prihva�a se odluka kojom se ostvarena dobit Pripojenog društva IPK Poslovnog centra d.d. za 2009. godinu u 
iznosu od 944.427,21 prenosi u zadržanu dobit. 
Ad.4b) 
Prihva�a se odluka kojom se gubitak IPK Osijek d.d. za poslovnu 2009. godinu u iznosu od 87.420.915 kuna 
djelomi�no pokrije iz: pripajanjem ste�ene zadržane dobiti Pripojenog društva IPK Poslovnog centra d.d. iz 
ranijih godina u iznosu od 11.432.797,25  kuna, zadržane dobiti Pripojenog društva IPK Poslovnog centra 
raspore�ene iz poslovanja za 2009. godinu u iznosu od 944.427,21 i rezervi  Pripojenog društva IPK Poslovnog 
centra d.d. u iznosu od 112.205.,00 kuna,  a razliku u iznosu od 74.931.485,54 prenese u naredno razdoblje kao 
nepokriveni gubitak. 
Ad. 5. 
Daje se razrješnica Upravi IPK Osijek d.d..za vo�enje poslova Društva u 2009. godini. 
Ad. 6. 
Daje se razrješnica Nadzornom odboru IPK Osijek d.d. za nadzor vo�enja poslova Društva u 2009. godini. 
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Ad. 7. 
Imenuje se tvrtka Ažurnost d.o.o. iz Osijeka, Gornjodravska obala 89/1, MBS: 0176001 za revizora Društva za 
2010. godinu. 
Ad. 8. 
Za �lana Nadzornog odbora zbog isteka mandata ponovo se bira  Josip Salapi� iz Osijeka, Dubrova�ka 12, ro�en 
13.03.1976. godine, OI 101764799, PU Osje�ko-baranjska . 
 
U slu�aju da na sjednici Glavne skupštine Društva ne bude kvoruma, idu�a Glavna skupština s istim dnevnim 
redom održati �e se 06.07.2010. godine na istom mjestu i u isto vrijeme kao odgo�ena Glavna skupština. 
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioni�ari upisani u registar dionica Društva na dan objavljivanja 
poziva za Skupštinu. 
Dioni�arima �e biti omogu�en uvid u materijal za Glavnu skupštinu u sjedištu Društva 15 dana prije održavanja 
Skupštine. 
 
 
                                                                                                             IPK Osijek d.d. 
                                                                                                                Direktor 
                                                                                                              
                                                                                                               Drago Pleš 


