
 
� Turističko naselje UVALA SCOTT Kraljevica tel 281 226, fax 281 366 � Hotel LUCIJA Kostrena tel 289 004, fax 289 475 � Hotel JADRAN Rijeka tel 

216 230, fax 436 203 � Hotel NEBODER Rijeka tel 373 538, fax 373 551 � hotel CONTINENTAL Rijeka tel 372 008, fax 372 009 � 

 

 

� 51000  RIJEKA � Strossmayerova 1 � HRVATSKA � Telefon +385 51 373 536, 373 539 � Fax + 385 373 515, 373 542 � e-mail: jdhr@jadran-
hoteli.hr � Porezni broj društva 3486460 � Žiro račun broj 2402006-1100389778 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka � Predsjednik 
nadzornog odbora društva Ivan Franolić � Predsjednik uprave Mr. sc. Zoran Luštica � Temeljni kapital društva 96.880.800 kn uplaćen u cijelosti i 
podijeljen na 261.840 dionica nominalnog iznosa 370,00kn � Društvo upisano pod brojem MBS 040036435 kod Trgovačkog suda u Rijeci � 

 

 

U Rijeci, 8. svibnja 2009. godine 

 

PP OO ZZ II VV   

  

I  Na temelju članka 277. st.1. 2. 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 29. st. 1. 
Statuta  JADRAN HOTELA d.d., Rijeka, Strossmayerova 1, Uprava društva saziva   

 
GLAVNU  SKUPŠTINU 

društva JADRAN HOTELI d.d., Rijeka, Strossmayerova 1 
 

u utorak 16. lipnja 2009. godine u 12,00 sati u hotelu Jadran u Rijeci, Šetalište XIII divizije 46. 

II  Za Glavnu skupštinu Jadran hoteli d.d. Rijeka utvrđuje se slijedeći 

DNEVNI  R ED 

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje kvoruma i verifikacija punomoći 

2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2008. godini 

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. 
godini  

4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća Društva za  

2008. godinu  

5. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2008. godinu:  
-  bilanca stanja 
-  račun dobiti i gubitka 
-  izvješće o svim promjenama glavnice  
-  izvješće o novčanim tijekovima  
-  bilješke uz temeljna financijska izvješća 

6. Raspodjela i upotreba dobiti Društva za 2008. godinu 

7. Razrješnica Upravi  za vođenje poslova Društva za 2008. godinu  

8. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 
2008. godini  

9. Imenovanje revizora Društva za 2009. godinu 

10. Povlačenje dionica tvrtke s uvrštenja na uređenom tržištu   

 



 

 

� 51000  RIJEKA � Strossmayerova 1 � HRVATSKA � Telefon +385 51 373 536, 373 539 � Fax + 385 373 515, 373 542 � e-mail: jdhr@jadran-
hoteli.hr � Porezni broj društva 3486460 � Žiro račun broj 2402006-1100389778 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka � Predsjednik 
nadzornog odbora društva Ivan Franolić � Predsjednik uprave Mr. sc. Zoran Luštica � Temeljni kapital društva 96.880.800 kn uplaćen u cijelosti i 
podijeljen na 261.840 dionica nominalnog iznosa 370,00kn � Društvo upisano pod brojem MBS 040036435 kod Trgovačkog suda u Rijeci � 

III  Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor, a za 
Ad 9/ Revizorski odbor društva predlažu Glavnoj skupštini društva da donese odluke: 

Ad 2/   Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2008. godini. 

Ad 3/   Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova 
           Društva u 2008. godini. 

Ad 4/    Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća  
      Društva za 2008. godinu. 

Ad 5/   Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2008. godinu. 

Ad 6/   Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se dobit Društva za 2008. godinu 
           upotrijebi  za pokrivanje gubitka u poslovanju Društva iz prethodnih godina. 

Ad 7/   Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva za 2008. godinu. 

Ad 8/   Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za izvršeni nadzor vođenja   
            poslova Društva u 2008. godini. 

Ad 9/   Za revizora Društva za 2009. godinu imenuje se revizorska tvrtka Inženjerski biro – 
            revizija d.o.o. Rijeka, Riva 20. 

Ad 10/ Povlače se dionice tvrtke Jadran hoteli d.d. Rijeka s uvrštenja na uređenom tržištu.  
Društvo Jadran hoteli d.d. Rijeka neopozivo izjavljuje da se društvo obvezuje od svih 
dioničara koji glasuju protiv takve odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu 
naknadu. 

IV   Na  Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari za koje se ispune slijedeće 
pretpostavke: 
a) da su upisani u registar dionica, 
b) da najkasnije pet dana prije dana održavanja Glavne skupštine u pisanom obliku 

prijave društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.  

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjane punomoći. 

Dioničara - pravnu osobu zastupa zakonski zastupnik ili osoba koju on ovlasti. 

Punomoć se mora dati u pisanom obliku i predati Upravi društva zajedno s prijavom 
sudjelovanja. 

Ranije dane punomoći vrijede i dalje u opsegu i na vrijeme za koje su dane pod 
uvjetom da nisu opozvane. 

Jedna dionica nominalne vrijednosti od 370,00 kuna daje pravo na jedan glas u 
Glavnoj skupštini. 

V  Radi utvrđivanja valjanosti punomoći, broja glasova i identiteta osoba koje imaju pravo 
sudjelovati na Glavnoj skupštini, potrebno je da se iste prijave najkasnije do 10. lipnja 
2009. do 12 sati u Upravi društva. 

VI  U slučaju nedostatka kvoruma nova Glavna skupština održat će se u hotelu Jadran u 
           Rijeci dana 23. lipnja 2009. u 12 sati s navedenim dnevnim redom. 

VII  Dioničarima je moguć uvid u prijedloge odluka i izvješća prije održavanja Glavne 
           skupštine u Upravi društva svakim radnim danom od 9 do 12 sati.  

 

JADRAN HOTELI d.d. Rijeka 


