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Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva ZLATNI OTOK d.d. Krk, Vršanska 
bb (dalje u tekstu: Društvo) saziva dana 23.04.2009. 
 

GLAVNU SKUPŠTINU 
 
Društva ZLATNI OTOK hotelijerstvo, turizam, trgovina dioničko društvo sa sjedištem u Krku, Vršanska bb, koja 
će se održati dana 19.6.2009. godine u Hotelu Koralj u Krku, Vlade Tomašića bb s početkom u 11:00 sati sa  
sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka: 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje kvoruma i verifikacija punomoći; 
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2008. godini i revizorsko izvješće za 2008. godinu; 
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini; 
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarenoj u 2008. godini; 
5. Donošenje: 

a) Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2008.g.; 
       b) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2008.g.; 
6. Imenovanje revizora Društva za poslovnu 2009. godinu i utvrđivanje naknade 

 
 
PRIJEDLOZI ODLUKA: 

 
AD 4.) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke: 
 

 Dobit ostvarena u poslovanju u 2008. godini u iznosu 1.047.111,58 kuna upotrijebit će se za    
djelomično pokriće gubitka iz prethodnih godina.  

 
 
AD 5.) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće  odluke: 
 

a) Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 
2008.g. 

b) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor vođenja poslova Društva  
u poslovnoj godini 2008.g. 

 
 
AD 6.)  Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke: 
 

Za revizora poslovanja Društva za 2009. Godinu imenuje se revizorsko društvo 
PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting sa sjedištem u Zagrebu, A. von Humboldta 4. 
Naknada se utvrđuje prema prethodno dostavljenoj Ponudi Upravi Društva. 
 

POZIV DIONIČARIMA: 
 

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 357.590, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 344.834 
obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da prava iz vlastitih dionica miruju. 
Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Na Glavnoj skupštini Društva mogu 
sudjelovati dioničari koji svoju namjeru sudjelovanja prijave Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja 

Skupštine. Dioničare mogu zastupati punomoćnici koji imaju valjane punomoći. 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. Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na 
Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog  depozitarnog društva d.d., na 
posljednji dan roka za prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.  
Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta Društva, naredna Glavna skupština sa 
istim dnevnim redom održat će se na istom mjestu dana 20.07. 2009. godine u 11.00 sati. 

Materijali za Glavnu skupštinu i obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima u sjedištu Društva radnim 

danom od 10.00 do 15.00 sati. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka kao i obrazac 
prijave i punomoći objavit će se i na internetskoj stranici Društva www.zlatni-otok.hr . 
 
ZLATNI OTOK  d.d. 
Krk 

http://www.zlatni-otok.hr/

