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7. sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja 
 
U srijedu, 1. travnja 2009. godine u prostorijama Generalne direkcije Croatia osiguranja d.d. održat će 

se 7. sjednica Nadzornog odbora Croatia osiguranja d.d. Nadzornom odboru na suglasnost se 

podnose godišnja izvješća o poslovanju Društva i Grupe za 2008. godinu, kao i prijedlog Odluke o 

uporabi dobiti, o imenovanju revizora, a prezentirano će biti i izvješće ovlaštenog aktuara.  

 
Nadzornom odboru Uprava će predstaviti plan poslovanja Društva za 2009. godinu, a bit će govora i o 

utjecaju globalne financijske krize na poslovanje Croatia osiguranja d.d. i mjerama koje će se poduzeti 

radi smanjenja negativnih efekata krize 

 

Analizirat će se i  utjecaj primjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju na rezultat 

poslovanja Croatia osiguranja d.d. kao i projekt poslovne suradnje između Croatia osiguranja d.d. i 

Hrvatske pošte d.d.   

 

Nadzornom će odboru Uprava prezentirati Izvješće o procesu prodaje društva CROATIA LEASING 

d.o.o.  i izvješće o radu Sektora za unutarnju reviziju za razdoblje od 01.07.2008. do   31.12.2008. 

godine  

 

Na dnevnom je redu sjednice i davanje suglasnosti na Odluke o izboru članova Nadzornog odbora 

društava kćeri Croatia osiguranja d.d. kao i davanje suglasnosti na Odluke o imenovanju članova 

Uprave društava kćeri Croatia  

 

Uprava Društva podnijet će Nadzornom odboru izvješće o poslovanju društava kćeri u regiji i daljnjoj 

strategiji regionalnog pozicioniranja. 

 

7. sjednicu Nadzornog odbora vodit će Predsjednik NO g. Ivan Šuker, uz prisustvo članova: mr.sc. 

Stjepan Kožić, prof.dr.sc. Andrija Hebrang, dr. Gzim Redžepi,  g. Miljenko Boban, mr.sc. Stjepan Kožić 

i g. Miroslav Hrašćanec. Također, prisutni će biti i članovi Uprave Croatia osiguranja d.d. na čelu s 

predsjednikom g. Hrvojem Vojkovićem i članovima gđom. Ljerkom Šeparović i g. Damirom 

Mihanovićem te tajnik Uprave g. Hrvoje Parlov. 

 

S poštovanjem, 

 

Služba za korporativne komunikacije 

Croatia osiguranje d.d. 

 

U Zagrebu, 31. ožujka 2009. 


