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Na temelju članka 277. stavka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, uprava RABAC, ugostiteljstvo i 
turizam, d.d.  sa sjedištem u Rapcu, Rabac bb (u daljnjem tekstu: Društvo) upućuje dioničarima Društva 

 
P O Z I V 

ZA GLAVNU SKUPŠTINU  
 
 

1.  Glavna skupština RABAC, d.d. održat će se dana 23.06.2009.g. u hotelu «Valamar Sanfior » u 
Rapcu s početkom u 12,00 sati.  

 
2.  Za Glavnu skupštinu utvrñen je sljedeći 
 

Dnevni red: 
1. Utvrñivanje kvoruma za rad Glavne skupštine i popisa sudionika na Skupštini 
2. Priopćenje: Izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru voñenja poslova Društva u 

2008. s Izvješćem uprave Društva o stanju Društva u 2008., Godišnjim financijskim izvješćem 
Društva za 2008. i revizorskim izvješćem za 2008. te s tim u svezi donošenje: 

2.1.  Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarenoj u 2008. godini 
2.2.  Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2008. god. 
2.3.  Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2008. god. 

3. Imenovanje revizora Društva za 2009. godinu i donošenje odluke o naknadi za rad revizora u 
2009. godini 

 
3. PRIJEDLOZI ODLUKA uz to čke dnevnog reda koje se objavljuju:  
AD 2.1.) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće 

odluke: 
1. Dobit Društva ostvarena u 2008.g. iznosi 893.918,53 kn. 
2.  Iznosom dobiti iz točke 1. ove Odluke pokrit će se dio gubitka iz prethodnih godina. 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

AD 2.2.) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke: 
Daje se razrješnica (odobrenje) članovima Uprave RABAC, d.d. za voñenje poslova Društva u 
poslovnoj godini 2008.g. 

AD 2.3.) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke: 
Daje se razrješnica (odobrenje) članovima Nadzornog odbora RABAC, d.d. za nadzor voñenja 
poslova Društva  u poslovnoj godini 2008.g. 

AD 3.) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:  
1.  Za revizora poslovanja RABAC, d.d. za 2009. godinu imenuje se društvo 

PricewaterhouseCoopers d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, A. von Humboldta 4. i utvrñuje se 
naknada za rad revizora po prethodno dostavljenoj ponudi Društvu. 

2.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

U pozivu navedeni materijali za Glavnu skupštinu (Izvješće Nadzornog odbora, Godišnja financijska 
izvješća za 2008.g., izvješće o stanju Društva, revizorsko izvješće) koji služe kao podloga za 
razmatranje i za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva 
/Upravna zgrada/ radnim danom od 09,00 do 14,00 sati, počevši od dana objave poziva za Glavnu 
skupštinu u Narodnim novinama. 
Od dana objave ovog Poziva u Narodnim novinama, Poziv s prijedlozima odluka dostupan je 
dioničarima na internetskoj stranici Društva www.rabac-hotels.com. 
Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 1.012.220 pa ukupan broj glasačkih prava iznosi 
1.012.220  obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas. 
 

4.  Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti: 
- dioničar koji je upisan u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao vlasnik 

računa dionica na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine 
ukoliko u roku od najkasnije sedmog dana prije dana zakazanog za održavanje Glavne skupštine 
(zaključno s 16.06.2009.) pisanim putem prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.  
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- ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa punomoćnik uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj 
skupštini, podnesenu u roku navedenom u prethodnoj alineji, punomoćnik je dužan priložiti 
pisanu punomoć za zastupanje, ukoliko do sada izdane mu Generalne punomoći (do opoziva) 
već nisu položene u Društvu. 
U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno 
glasova kojima raspolaže te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini Društva i 
da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini Društva te potpis dioničara koji 
izdaju punomoć.  

 
Prijava se podnosi u sjedištu Društva u odjelu pravnih poslova, osobno radnim danom od 08,00 
do 15,00 sati ili preporučeno poštom zaključno sa zadnjim danom odreñenim za prijavu. 
Dioničar ili punomoćnik u prijavi navodi svoje osobne podatke, ukupan broj dionica odnosno 
glasova s kojim sudjeluje u radu Glavne skupštine. Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na 
Glavnoj skupštini moraju /ukoliko isti nije pohranjen u Društvu/ dostaviti izvod iz sudskog registra 
iz kojeg je vidljiva osoba za zastupanje pravne osobe. 
Dioničar ili punomoćnik dioničara koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu 
Glavne skupštine ne može sudjelovati u njenom radu. 
 
Ostale potrebne informacije dioničari mogu dobiti u odjelu pravnih poslova na tel. 052/ 862-000 / 
862-038, a obrazac prijave na upit putem telefaksa. 

 
5. Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrñen kvorum prema članku 22. Statuta, nova sjednica Glavne 

skupštine zakazuje se za dan 02.07.2009.g. u 12,00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. 
 
 

RABAC, d.d. 
Uprava d.d.  

 
 

 


