
 
                                                            ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСУТВУ 

                                                                                 

_______________________________________________________(назив  правног лица);  из _______________________ 

(адреса); ________________________________________;  матични број/број регистрације _______________________; 

власник ____________обичних акција са правом гласа ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23, на седници 

Скупштине акционара  ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД,  заказане за  18.04.2019. године,  са почетком у 13 часова,  по 

предложеним тачкама дневног реда гласам у одсуству, писменим путем, на следећи начин:  

 

1. Отварање седнице Скупштине акционара: објављивање списка присутних-представљених акционара, 

утврђивање кворума и доношење одлуке о избору председника Скупштине друштва. 

                ЗА                                                     ПРОТИВ                                       УЗДРЖАН    

                  

2. Доношење одлуке од стране председника Скупштине о именовању  записничара и Комисије за гласање. 

     3.   Доношење одлуке о усвајању  записника са редовне годишње седнице Скупштине ИРИТЕЛ  а.д. БЕОГРАД   

           Одржане дана 17.04.2018. године. 

                 ЗА                                                     ПРОТИВ             УЗДРЖАН                

4.     Доношење одлуке и усвајању Извештаја o  раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД. 

 

                ЗА                                                      ПРОТИВ              УЗДРЖАН  

5. Доношење одлуке  о  усвајању  Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2018.-

31.12.2018. године, са  Извештајем ревизора . 

                ЗА                                                      ПРОТИВ             УЗДРЖАН                                            

     6.    Доношење одлуке о расподели добити. 

 

                ЗА                                                      ПРОТИВ             УЗДРЖАН                                             

     7.    Доношење одлуке о утврђивању дана дивиденде. 

               ЗА                                                      ПРОТИВ              УЗДРЖАН      

 

     8.    Доношење одлуке о усвајању Статута о изменама и допунама Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД. 

  

                             ЗА                                                   ПРОТИВ                                       УЗДРЖАН 

                                    

9. Доношење одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2019. годину. 

                ЗА                                                     ПРОТИВ            УЗДРЖАН                                            

10.   Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД. 

                             ЗА                                                   ПРОТИВ             УЗДРЖАН                                            

 

11.  Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД. 

                             ЗА                                                   ПРОТИВ            УЗДРЖАН                                             

 

12.  Доношење одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.  

 

                            ЗА                                                    ПРОТИВ            УЗДРЖАН                                             

     

    13.  Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора. 

                            ЗА                                                   ПРОТИВ            УЗДРЖАН                                             

   

Потпис на формулару за гласање у одсуству мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера 

потписа. Гласање се врши заокруживањем речи ''ЗА'',''ПРОТИВ'' или ''УЗДРЖАН''. Попуњен формулар мора стићи 

до почетка седнице Скупштине.  

 

ДАТУМ:___.___.2019.                                           Потпис овлашћеног лица  

     _____________________________________ 




