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Uprava trgovačkog društva Validus dioničko društvo za upravljanje drugim društvima sa 
sjedištem u Varaždinu, Anina 2, temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim 
društvima i članka 19. Statuta Validus dioničkog društvo za upravljanje drugim društvima  (u 
daljnjem tekstu: Društvo) saziva 
 

G L A V N U  S K U P Š T I N U 
 
Validus d.d., za dan 15. srpnja 2010. godine u 9,00 sati, koja će se održati u sjedištu 
društva. 
 

I. Utvrđen je slijededi  
 

D n e v n i  r e d : 
 

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara 
2. Izvješde Uprave o tijeku poslova i stanju Društva za 2009. godinu 
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009. godinu 
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2009. godinu 
5. Donošenje odluke o izboru i imenovanju revizora za 2010. godinu 
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješda za 2009. godinu 
7. Donošenje odluke o pokridu gubitka za 2009. godinu 
8. Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva 
 
 
II. Temeljem članka 280. stavka 3. I 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i 
Nadzorni odbor Društva navode prijedloge odluka što ih Glavna skupština treba donijeti: 

 
Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljededu  

 
ODLUKU: 

 
Prihvadaju se izvješda Uprave o tijeku poslova i stanju Društva za 2009. godinu. 
 
 

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljededu  
 

ODLUKU: 
 
Odobrava se rad (daje se razrješnica) članu Uprave za vođenje poslova Društva za razdoblje 
od 1. siječnja 2009. g. do 31. ožujka 2009. g. 
Odobrava se rad (daje se razrješnica) članu Uprave za vođenje poslova Društva za razdoblje 
od 1. travnja 2009. g. do 31. prosinca 2009. g. 
 

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljededu  
 

ODLUKU: 
 
Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova 
Društva u prethodnoj poslovnoj godini. 
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      Ad 5) Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljededu     
                                       

ODLUKU: 
 
DTTC d.o.o. iz Varaždina, A.Mihanovida 4 imenuje se revizorom Društva za 2010. godinu.  
 
       Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju izvješda Uprave i revizije, 

Glavna skupština donese sljededu  
 

ODLUKU: 
 
Usvajaju se godišnja financijska izvješda za 2009. godinu. 
 
 
        Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljededu  

 
ODLUKU: 

 
Usvaja se prijedlog Odluke o pokridu gubitka iz 2009. godine. 
 
        Ad 8) Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljededu 
 

ODLUKU: 
 
Umjesto dosadašnjih članova Nadzornog odbora Nade Kozulid i Stipana Penavina imenovanih 
od strane suda na prijedlog Uprave te Dubravka Žganeca koji je dao ostavku, predlažu se 
 

 Dr. sci. Ivan Brnardid dipl. ing. kem. teh., Marulidev trg 20/I, Zagreb 

 Krešimir Šurina, I. Kukuljevida 25, Zagreb, dipl. kineziolog 

 Dean Montilia, Ilica 124, Zagreb, ekonomist 
  
 
 

III. UPUTA DIONIČARIMA 
Pravo sudjelovanja u radu Glave skupštine i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su na 
početku 21. dana prije održavanja Glave skupštine, evidentirani kao dioničari Društva kod 
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. te koji su najkasnije šest dana prije 
održavanja Glavne skupštine, pisanim putem prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini 
s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispijeda prijave Društvu. 
Dioničari mogu prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili putem svog 
zastupnika odnosno opunomodenika. Prijave se podnose u sjedištu Društva, Varaždin, Anina 
2. Dioničar, odnosno opunomodenik dioničara koji se nije prijavio nede modi sudjelovati u 
radu Glave skupštine. 
 
Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, biti 
de, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, 
dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva u Varaždinu, Anina 2, svakog radnog dana od 
10.00 do 12.00 sati. 
Nakon objave poziva  za Glavnu skupštinu, i na internetskoj stranici Društva www.validus.hr 
biti de dostupni: 
 

http://www.validus.hr/
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 Poziv za Glavnu skupštinu društva, 

 Materijali za Glavnu skupštinu, 

 Obrasci prijave i punomodi za prijavu, odnosno sudjelovanje na Glavnoj skupštini. 
 
Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet de 30 
minuta prije početka Glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazočnih dioničara i 
opunomodenika. Prilikom evidentiranja dioničari i/ili njihovi opunomodenici moraju se 
legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica, putovnica), te 
za utvrđivanje svojstva punomodnika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog 
zastupnika pravne osobe (punomod za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog 
registra za dioničare pravne osobe ako ti dokumenti nisu priloženi uz prijavu za sudjelovanje 
u radu Glavne skupštine).  
 

Validus d.d. 


