
 

 

 

 

Dana 05. svibnja 2009. godine Uprava trgovačkog društva Valamar grupa  dioničko društvo za razvoj turizma, 

sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, (u daljnjem tekstu: Društvo) sazvala je 

 

Glavnu skupštinu 

 

trgovačkog društva VALAMAR GRUPA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, za dan 18. lipnja  

2009. godine u 15.00 sati, u sjedištu Društva, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka: 

 

Dnevni red: 

1. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2008. 

2. Upotreba dobiti 

3. Davanje razrješnice 

a) članovima Uprave Društva 

b) članovima Nadzornog odbora Društva 

4. Imenovanje revizora Društva  za 2009. godinu i utvrđivanje naknade 

5. Smanjenje temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica  

6. Izmjena Statuta Društva 

 

 

 

Prijedlozi odluka: 

 

Uprava i Nadzorni odbor Društva (za točku 4. samo Nadzorni odbor) predlažu Glavnoj skupštini donošenje 

odluka kako slijedi : 

 

Ad. 2. 

Dobit Društva ostvarena u 2008. godini u iznosu od 57.381.411,89 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit u 

Društvu. 

 

Ad. 3. 

a) Daje se razrješnica članovima Uprave Društva 

b) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva 

 

Ad.4. 

Za revizora Društva za 2009. godinu  imenuje se revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju 

i konzalting, sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4. Naknada se utvrđuje prema dostavljenoj 

Ponudi. 

 

Ad.5. 

Donosi se slijedeća 

ODLUKA 
o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica  

I. Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljeni način radi povlačenja ranije stečenih vlastitih 
dionica. Uslijed smanjenja temeljnog kapitala neće biti nikakve isplate dioničarima, jer je Društvo sve dionice 
koje se povlače steklo ranije. 

II. Temeljni kapital Društva iznosi 66.412.460,00 (slovima: šezdesetšest milijuna četristodvanaest tisuća 
četristošezdeset) kuna i podijeljen je na 6.641.246 dionica (slovima: šest milijuna šestočetrdesetjednu tisuću 
dvijestočetrdesetšest). Dionice su izdane bez nominalnog iznosa. 

III. Smanjuje se temeljni kapital Društva povlačenjem 122.964 (slovima: stodvadesetdvije tisuće 
devetstošezdesetčetiri) vlastite dionice koje je Društvo samo steklo, bez nominalne vrijednosti. 



 

 

 

IV. Temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 66.412.460,00 (slovima: šezdesetšest milijuna 
četristodvanaest tisuća četristošezdeset) kuna  za iznos od 1.229.640,00 (slovima: milijun 
dvijestodvadesetdevet tisuća šestočetrdeset) kuna na iznos od  65.182.820,00 (slovima: šezdesetpet milijuna 
stoosamdesetdvije tisuće osamstodvadeset) kuna. Iznos za koji se smanjuje temeljni kapital odgovara iznosu 
temeljnog kapitala koji otpada na 122.964 (slovima: stodvadesetdvije tisuće devetstošezdesetčetiri) vlastite 
dionice koje se povlače. 

V. Nakon smanjenja temeljni kapital Društva iznosi 65.182.820,00 (slovima: šezdesetpet milijuna 
stoosamdesetdvije tisuće osamstodvadeset) kuna i podijeljen je na  6.518.282 (slovima: šest milijuna 
petstoosamnaest tisuća dvijestoosamdesetdvije) redovne dionice na ime, bez nominalnog iznosa. 

 

VI. Nalaže se i daje ovlaštenje Upravi da donese sve odluke i poduzme sve radnje radi provođenja ove odluke, 

uključujući i potrebne pravne radnje prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Sve troškove 

smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo. 

 

Ad.6. 

Donosi se slijedeća 

ODLUKA 
o izmjenama Statuta Društva  

I. U članku 7. Statuta brojka „66.412.460,00 (slovima: šezdesetšest milijuna četristodvanaest tisuća 
četristošezdeset) kuna“ zamjenjuje se brojkom „65.182.820,00 (slovima: šezdesetpet milijuna 
stoosamdesetdvije tisuće osamstodvadeset) kuna“. 

II. U članku 8. Statuta st.1. brojka „6.641.246 (slovima: šest milijuna šestočetrdesetjednu tisuću 
dvijestočetrdesetšest)“ zamjenjuje se brojkom „6.518.282 (slovima: šest milijuna petstoosamnaest tisuća 
dvijestoosamdesetdvije)“ 

III. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmjenjene. 

IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi Pročišćeni tekst Statuta Društva. 

 

 

 

Poziv dioničarima: 

 

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 6.641.246, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 6.295.532 

obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da prava iz vlastitih dionica miruju. 

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. 

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako najkasnije sedmog dana prije dana 

održavanja Glavne skupštine Društvu prijave svoje sudjelovanje, u skladu s odredbama članka 279. Zakona o 

trgovačkim društvima. 

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 sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog 

društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje. Materijali za Glavnu skupštinu i 

obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima u sjedištu Društva radnim danom od 10.00 do 16.00 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.valamar-grupa.com. 

 

Valamar grupa d.d. 

Uprava Društva 

 

 

http://www.domholding.hr/

