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Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 60. Statuta društva 
AUTOCENTAR - MERKUR dioničkog društva za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu 
( u daljnjem tekstu: Društvo ), Uprava  Društva je dana 26. kolovoza 2009. donijela odluku 
kojom    s a z i v a 
 
 

G L A V N U  S K U P Š T I N U 
 
AUTOCENTAR - MERKUR-a, dioničkog društva za proizvodnju, vanjsku i unutarnju 
trgovinu Zagreb, Martićeva 14, koja će se održati dana 19. listopada 2009. godine s početkom 
u 9,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Martićeva 14/II. kat, sa sljedećim 
 
DNEVNIM REDOM: 
 
1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje broja glasova prisutnih i zastupanih dioničara i kvoruma; 
2. Donošenje odluke o povlačenju dionica Društva s uređenog tržišta. 
 
 
U skladu s člankom 280. stavcima 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni 
odbor predlažu dioničarima donošenje odluke pod točkom 2. dnevnog reda, kako slijedi: 
 

1. Dionice izdavatelja AUTOCENTAR-MERKUR dioničko društvo za proizvodnju, 
vanjsku i unutarnju trgovinu, Zagreb, Martićeva 14, koje se pod nazivom ACM-R-A, 
kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u 
kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinško depozitarnog društva, povlače s 
uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. Zagreb.  

2. Izdavatelj dionica AUTOCENTAR-MERKUR dioničko društvo za proizvodnju, 
vanjsku i unutarnju trgovinu, Zagreb, Martićeva 14 neopozivo se obvezuje da će od 
svih dioničara koji na glavnoj skupštini glasuju protiv ove odluke o povlačenju dionica 
s uređenog tržišta otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu propisanu Zakonom o 
tržištu kapitala. 

3. Uprava Društva dužna je odmah po donošenju ove odluke podnijeti prijavu sudskom 
registru radi upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu. 

4. Uprava Društva dužna je nakon upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na 
uređenom tržištu bez odgode izvijesti Zagrebačku burzu d.d. Zagreb o donesenoj 
odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda u upisu. 

 
 
 

POZIV DIONIČARIMA 
 

 
Pozivaju se svi dioničari AUTOCENTAR – MERKUR-a, dioničkog društva za proizvodnju, 
vanjsku i unutarnju trgovinu Zagreb, Martićeva 14, da osobno ili putem svojih zastupnika ili 
punomoćnika pristupe u zakazano vrijeme sjednici Glavne skupštine. 
 
Dioničarom se smatra osoba  koja je u depozitoriju Središnjeg klirinško depozitarnog društva 
upisana kao imatelj dionica na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu 
Glavne skupštine. 
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Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini te korištenje prava glasa ima onaj dioničar koji 
prijavi svoje sudjelovanje najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine. Prijava 
se podnosi u pisanom obliku na adresu sjedišta Društva ili osobno u poslovnim prostorijama 
Društva. Dioničari koji imaju namjeru sudjelovati na Glavnoj skupštini putem punomoćnika, 
dužni su uz prijavu za sudjelovanje podnijeti i pisanu punomoć.  
 
Pisani materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će dostupni na uvid 
dioničarima u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva od 9,00 do 11,00 sati svakog radnog 
dana od dana objave ovog poziva. 

Ukoliko u vrijeme kada je sazvana Glavna skupština ne bude nazočan kvorum propisan 
Statutom, Glavna skupština će se održati 26. listopada 2009. u isto vrijeme i na istome mjestu. 

 
                                                             
 
 

         Predsjednik Uprave: 
 
         Franjo Sremić 

 
 
  
 
 
 


