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ZAGREBAČKA BURZA 
 
HRVATSKA AGENCIJA ZA  
NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 
 
 
HRVATSKI DUHANI d.d., iz Virovitice, Osječka 2, MB 1744216, sukladno člancima 440. i 441. te u 
skladu sa člankom 434. Zakona o tržištu kapitala, objavljuje 
 
 

PRIOPĆENJE 
 

Da je Glavna skupština trgovačkog društva HRVATSKI DUHANI D.D. Virovitica, Osječka 2, održana u ponedjeljak 
31. kolovoza 2009. u Rovinju, Obala V. Nazora 1, s početkom u 10:30 sati prihvatila slijedeće odluke: 
 
Ad 2) Prihvaća se izvješće Uprave tijeku poslova i stanju Društva za 2008. godinu. 
 
Ad 3) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru voñenja poslova i rezultatima 
ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva i prijedloga upotrebe dobiti za 2008. 
godinu. 
 
Ad 4) Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2008. godinu. 
 
Ad 5) Usvaja se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti iz 2008. godine. 
 
Ad 6) a) Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za voñenje poslova Društva u 
prethodnoj poslovnoj godini. 
          b) Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova 
Društva u prethodnoj poslovnoj godini. 
 
Ad 7) U skladu s člankom 258. i 259. Zakona o trgovačkim društvima te člankom 11. Statuta Društva, razrješavaju se članstva u 
Nadzornom odboru zbog isteka mandata, svi članovi Nadzornog odbora Društva. 
 
Ad 8) I. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se slijedeće osobe: 
1. Tomislav Budin 
2. Davor Tomašković 
3. Ivan Leko 

4. Maja Demidžić 
II. Mandat članova nadzornog odbora počinje teći od dana donošenja ove odluke i traje do zaključno 
31.12.2012. godine. 
 
Ad 9) Sukladno odredbi čl. 332. Zakona o tržištu kapitala povlače se sa Redovnog tržišta Zagrebačke burze 
dionice društva Hrvatski duhani d.d., Osječka 2, Virovitica, oznake HRDH-R-A. Trgovanje dionicama 
Društva nastavlja se na Usporednom tržištu Zagrebačke burze. 
 
Ad 11) PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom 
Društva za 2009. godinu. 
 
 
 
 
 


