
 

ПУНОМОЋЈЕ 

 

Јa_______________________________________________________(име и презиме), из_____________________ 

(адреса)_________________________, матични број___________________________________, као власник 

___________обичних акција са правом гласа ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., ОВЛАШЋУЈЕМ 

______________________________________(име и презиме пуномоћника), из ____________________________ 

(адреса)___________________________,ЈМБГ_______________________  да  гласа  у  моје име и за мој рачун на 

седници Скупштине акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД заказане за 14.07.2020. године, са почетком у 13 часова,  

са следећим дневним редом и 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 18.04.2019. године. 

                 ЗА                                                     ПРОТИВ              УЗДРЖАН                           

4.     Доношење одлуке o 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 01.01.2019.-

31.12.2019. 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              УДРЖАН      

 

8. Доношење одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2020. годину. 

               ЗА                                                      ПРОТИВ              УЗДРЖАН                                            

 

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

                           ЗА                                                      ПРОТИВ              УЗДРЖАН                                            

 

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

                           ЗА                                                      ПРОТИВ              УЗДРЖАН                                             

 

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

 

                           ЗА                                                     ПРОТИВ              УЗДРЖАН                                             

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

                           ЗА                                                      ПРОТИВ              УЗДРЖАН                                             

 

Потписана пуномоћја акционар или пуномоћник  дужни су да доставе друштву до почетка седнице Скупштине. 

Акционар може да измени  или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писменим путем, 

под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и друштво.  

  

 

ДАТУМ:_____.____.2020.       ДАВАЛАЦ  ПУНОМОЋЈА 

 

                 _______________________________ 


