
Temeljem članka 277. , a u svezi članka 280, Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa 
Statutom dioničkog društva Turisthotel, Zadar, Obala kneza Branimira 6, Uprava društva je 
11. svibnja 2010. godine donijela odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva Turisthotel, Zadar, Obala kneza Branimira 6, koja će se održati dana 15. lipnja 
2010.  godine  u hotelu "Kolovare", u Zadru, B. Peričića 14, s početkom u 12.00 sati.

I          Dnevni red Glavne skupštine imati će slijedeće predmete odlučivanja:
      1.  Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini.
      2.  Izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za  2009. godinu i stanju u  
           Društvu.
      3.  Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2009.g.
      4.  Izvješće revizora o obavljenoj reviziji;
      5.  Donošenje Odluke o usvajanju  godišnjih financijskih izvješća za 2009.godinu;
      6.  Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2009.g.
      7.  Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva.

 8.  Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva.
 9.  Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

     10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.

II    Temeljem čl. 280 stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju 
istovjetne prijedloge o slijedećim točkama dnevnog reda:

Ad 2) Prihvaća se izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za  2009. godinu i stanju u  
           Društvu.
Ad 3) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2009.g.
Ad 4) Prihvaća se izvješće Revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2009.g.
Ad 5) Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2009. godinu s  računom dobiti i gubitka.
Ad 6) Dobit 2009. godine u iznosu od 40.701.797,32 kuna raspoređuje se na način da se iznos od  
          23.046.163,82 kuna raspoređuje u zadržanu dobit, a dioničarima Društva će se isplatiti  
          dividenda u iznosu od 17.655,633,50 kuna. Iznos utvrđen za isplatu dividende iz 2009.g 
          umanjiti će se za isplaćeni predujam dividende u iznosu od 10.907.520,00 kuna, tako da za  
          isplatu dioničarima preostaje iznos od 6.748.113,50 kuna.
          Dioničarima društva na ime dividende isplatiti će se i zadržana dobit iz 2005.g., 2006.g. i 
          2007.g. u ukupnom iznosu od  11.431.086,50 kuna.         . 
          Dividenda pripada dioničaru koji koji je upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog  
          depozitarnog društvu d.d., na dan održavanja Glavne skupštine.
          Dioničari stječu pravo na isplatu dividende desetog dana nakon što Glavna skupština donese  
          odluku o isplati dividende. 
          Dividenda će se isplatiti u roku od petnaest dana od dana stjecanja prava na isplatu.

Ad 7) Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Turisthotel za poslovnu  2009.  
          godinu.   

Ad 8) Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva 
          Turisthotel za  poslovnu 2009. godinu.
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Ad 9) Usvajaju se slijedeće izmjene i dopune Statuta:

Članak 1.
U članku 8. riječi ”serije ”A”, brišu se.

Članak 2.
U članku 9. stavak 2. briše se.

Članak 3.
Članak 10., 11., 12., 13., i 15.brišu se.

Članak 4.
U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:
”Glavna skupština, prilikom odlučivanja o izboru članova Nadzornog odbora, odlučuje o

cjelokupnoj listi predloženih kandidata, apsolutnom većinom danih glasova.”

Članak 5.
U članku 24. stavak 1. briše se.

Članak 6.
Članak 31. mijenja se i glasi:
”Dioničari  mogu sudjelovati  na Glavnoj  skupštini  i  koristiti  pravo glasa ako Društvu 

unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.  Prijava mora prispjeti  Društvu,  na 
adresu sjedišta Društva naznačenu u pozivu za glavnu skupštinu, u roku propisanom zakonom."

Članak 7.
Dodaje se novi članak 31.a, koji glasi:
”Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana 

elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva, kao i elektroničkom poštom 
onim dioničarima Društva koji se na internetskoj stranici Društva registriraju svojom adresom 
elektroničke pošte."

Članak 8.
U članku 32. riječi „Središnje depozitarne agencije“, zamjenjuju se riječima „Središnjeg 

klirinškog depozitarnog društva“.

Članak 9.
U članku 35. stavak 5. i 6. brišu se.

Članak 10.
Pročišćeni tekst Statuta izraditi će Nadzorni odbor Društva.

Ad 10) Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom  10. dnevnog reda:
          Za revizora Društva za 2010. godinu imenuje se tvrtka REVICON, d.o.o. iz Zadra, Ruđera   
          Boškovića 4. 

III   Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani u
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depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d. Zagreb, sedmog dana (09. lipnja 
2010.g.) prije održavanja Glavne skupštine i koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj 
skupštini do održavanja Glavne skupštine.

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 394 756  dionica,  a ukupan broj glasačkih 
prava iznosi 363 584.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom 
obliku i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje 
Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije 
predana Društvu. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Punomoć vrijedi za sve redovne i 
izvanredne skupštine do opoziva.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješća Nadzornog odbora, prijedlog 
odluke o upotrebi dobiti, te ostale pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog 
reda, dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave 
sazivanja Glavne skupštine između 09,00 i 12,00 sati u sjedištu Društva. Svakom dioničaru će se 
na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Dioničari imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se 
to objavi, uz obrazloženje i prijedlog odluke, sukladno članku 278.st.2. ZTD-a.

Dioničari imaju pravo na protuprijedloge prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora, sukladno 
članku 282.st.1. ZTD-a, odnosno imaju pravo na prijedlog o izboru članova Nadzornog odbora ili 
revizora Društva, sukladno članku 283. ZTD-a. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, 
to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o 
poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne 
skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih člankom 287. ZTD-a.

Od dana sazivanja Glavne skupštine bit će dostupni sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, 
dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, te obrasci prijave i punomoći za 
sudjelovanje na Glavnoj skupštini, u sjedištu Društva, u Zadru, Obala kneza Branimira 6.

                                                                                                                                Turisthotel d.d
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