Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o Trgovačkim društvima i članka 18. Statuta ACI d.d., Uprava
Društva dana 30. travnja 2012. godine, donosi odluku kojom saziva

GLAVNU SKUPŠTINU
Adriatic Croatia International Club-a d.d. Opatija, M. Tita 151., koja će se održati u
Opatiji, u sjedištu Društva, dana 20. lipnja 2012. godine, s početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu Glavne skupštine predlaže se sljedeći :

I.

Dnevni red:
1.

Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka uz popis
svih nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika.

2.

Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.

3.

Predočenje godišnjih financijsko izvješća o poslovanju Društva za 2011. godinu koja su utvrdili
Uprava i Nadzorni odbor Društva:
a) financijskih izvještaja i izvještaja o stanju i poslovanju Društva u 2011. godini
b) izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2011.
godini
c) izvješća neovisnog revizora o reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2011.
godinu.

4.

Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2011. godini.

5.

Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2011.
godini.

6.

Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad
vođenjem poslova Društva u 2011. godini.

7.

Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu.

II.

Pozivaju se dioničari na Glavnu skupštinu Adriatic Croatia International Club-a d.d., Opatija,
M. Tita 151, koja će se održati u sjedištu Društva, dana 20. lipnja 2012 . godine u 12,00 sati.

PRIJEDLOZI ODLUKA
Ad. 2. Imenuju se predsjednik i zamjenik predsjednika Glavne skupštine na prijedlog Agencije za
upravljanje državnom imovinom.
Ad. 3. O ovoj točki dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluku budući da su godišnje financijske
izvještaje utvrdili Uprava i Nadzorni odbor u skladu s člankom 300.d stavak 1. Zakona o
trgovačkim društvima. .
Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka

po točkama 4., 5. i 6., a Nadzorni odbor za točku 7.
Ad. 4. Usvaja se prijedlog upotrebe dobiti za 2011. godinu:
Ostvarena neto dobit tekuće godine u iznosu od 24.497.548,70 kuna raspoređuje se:
- za pokriće kumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 1.056.308,63 kune
- u zakonske rezerve u iznosu od 19.990.800,00 kuna,
- u zadržanu dobit u iznosu od 3.450.440,07 kuna.
Ad. 5. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2011. godini.
Ad. 6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u
2011. godini.
Ad. 7. Za revizora Društva za 2012 . godinu imenuje se revizorska tvrtka
List d.o.o., Split, Hrvojeva 12/II.
***
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari koji imaju dionice Društva upisane na
svom računu vrijednosnih papira u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d.,
Zagreb i pismeno najave svoje sudjelovanje najkasnije 6 ( šest ) dana prije održavanja Glavne
skupštine, odnosno najkasnije do 13. lipnja 2012. g. ( dan prispijeća prijave Društvu se ne uračunava).
Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari koji zajedno
imaju dionice čiji nominalni iznos predstavlja više od polovine iznosa temeljnog kapitala Društva.
Dioničari mogu pregledati svu dokumentaciju i isprave za ovu Skupštinu od dana objave poziva za
Glavnu skupštinu, u prostorijama Uprave Društva, radnim danom, u vremenu od 10 – 12 sati, te na
internetskoj stranici Društva: www.aci-club.hr
POSTUPAK GLASOVANJA PREKO OPUNOMOĆENIKA
Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju pismene punomoći sastavljenu na formularu koji je
priredilo Društvo, a može se naći na internetskoj stranici Društva, te u sjedištu Društva, radnim danom
od 10 do 12 sati.
Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, ovlaštenje opunomoćeniku da
sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.
Opunomoćenik pravne osobe podnosi originalni ili javnobilježnički preslik izvoda iz sudskog registra iz
kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu, odnosno da je punomoć
potpisala osoba ovlaštena za zastupanje dioničara.
UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED
Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon
što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red i da se objavi, uz
svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.
Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije
održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust
navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o
njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA
Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog
reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti
dostupni na internetskoj stranici Društva ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne
skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: ACI d.d., M. Tita 151, 51410 Opatija.

