IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA GENERE d.d.
Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini
_____________________________________________________
(IME I PREZIME ODNOSNO TVRTKA DIONIČARA/ PUNOMOĆNIKA)
_____________________________________________________
(OIB DIONIČARA / PUNOMOĆNIKA)
_____________________________________________________
(PREBIVALIŠTE / SJEDIŠTE I ADRESA DIONIČARA / PUNOMOĆNIKA)
_____________________________________________________
(UKUPAN BROJ DIONICA DIONIČARA/SVIH DIONIČARA KOJE PUNOMOĆNIK
ZASTUPA)
Prijavljujem svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini društva GENERA d.d.,
Kalinovica (Grad Sveta Nedelja), Svetonedjeljska 2, koja će se održati 19. siječnja 2016.
godine, s početkom u 11 sati u sjedištu društva GENERA d.d., u Kalinovici (Grad Sveta
Nedelja), Svetonedjeljska 2.
Upoznat sam sa činjenicom da ću imati pravo prisustvovati i glasovati na Izvanrednoj Glavnoj
skupštini samo ako sam, osim predaje ove prijave, evidentiran/a kao dioničar u depozitoriju
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 29. prosinca 2015. godine.

__________________________
Potpis dioničara / punomoćnika
__________________________
Datum
NAPOMENE:
1. Ako prijavu podnosi dioničar pravna osoba uz prijavu je dužan dostaviti i izvod iz sudskog
registra ne stariji od 30 dana iz kojeg će biti vidljiva ovlast potpisnika prijave za zastupanje
pravne osobe;
2. Ako prijavu u ime dioničara podnosi punomoćnik uz prijavu je potrebno priložiti punomoć
izdanu od strane dioničara za podnošenje prijave, a ako je opunomoćitelj pravna osoba i izvod
iz sudskog rcgistra opunomoćitelja ne stariji od 30 dana iz kojeg će biti vidljiva ovlast
potpisnika punomoći za zastupanje pravne osobe;
3. Ako punomoćnik podnosi prijavu za više dioničara uz prijavu je potrebno priložiti popis
dioničara u čije se ime prijava podnosi i punomoć za podnošenje prijave izdanu od svakog
dioničara, a ako je opunomoćitelj pravna osoba i izvode iz sudskog registra za svakog
opunomoćitelja ne starije od 30 dana iz kojih će biti vidljiva ovlast potpisnika punomoći za
zastupanje pravne osobe;
4. Prijava mora biti predana u sjedištu Društva, Kalinovica (Grad Sveta Nedelja),
Svetonedjeljska 2, 10436 Rakov Potok, najkasnije 13. siječnja 2016. godine.

PUNOMOĆ ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA SKUPŠTINI
Ime i prezime dioničara / tvrtka dioničara:________________________
OIB:_____________________________
Prebivalište / sjedište i adresa:________________________________
Broj telefona i kontakt osoba:_________________________________
Ukupan broj dionica:________________________________________
Prije popunjavanja, pažljivo pročitajte niže navedena pojašnjenja i upute o popunjavanju ovog
obrasca punomoći i obavijest o Izvanrednoj Glavnoj skupštini.
Ovime ovlašćujem:
(ime, prezime, OIB, prebivalište i adresa odnosno tvrtka, OIB, sjedište i adresa
punomoćnika)
kao svog/našeg punomoćnika, da u moje/naše ime i za moj/naš račun:

- sudjeluje u radu Izvanredne Glavne skupštine društva GENERA d.d. koja će se održati dana 19.
siječnja 2016. godine te da glasuje o svim odlukama koje se na toj Izvanrednoj Glavnoj skupštini
donose temeljem dionica kojih sam imatelj. Ova punomoć vrijedi i za narednu Izvanrednu Glavnu
skupštinu ako se skupština zakazana za dan 19. siječnja 2016. godine ne bi održala.

Potpis

Datum

_______________

_______________

Upute i pojašnjenja za popunjavanje obrasca punomoći:
1.
2.

3.
4.

Ako želite opunomoćiti treću osobu za sudjelovanje i glasovanje na skupštini na za to
predviđenu crtu čitko upišite podatke o osobi koju želite opunomoćiti.
Ako je dioničar pravna osoba, obrazac punomoći mora biti ovjeren njezinim
uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, a uz punomoć treba priložiti
izvod iz sudskog registra opunomoćitelja ne stariji od 30 dana iz kojeg će biti vidljiva
ovlast za zastupanje potpisnika.
U slučaju više ovlaštenika na dionicama, punomoć može potpisati zajednički zastupnik.
Punomoć za sudjelovanje u radu skupštine i glasovanje treba se predati prilikom
registracije sudionika na dan održavanja Izvanredne Glavne skupštine, ako nije
dostavljena uz prijavu sudjelovanja.

PUNOMOĆ ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Ime i prezime dioničara / tvrtka dioničara:________________________
OIB:_____________________________
Prebivalište / sjedište i adresa:________________________________
Broj telefona i kontakt osoba:_________________________________
Ukupan broj dionica:________________________________________
Prije popunjavanja, pažljivo pročitajte niže navedena pojašnjenja i upute o popunjavanju ovog
obrasca punomoći i obavijest o Izvanrednoj Glavnoj skupštini.
Ovime ovlašćujem:
(ime, prezime, OIB, prebivalište i adresa odnosno tvrtka, OIB, sjedište i adresa
punomoćnika)
kao svog/našeg punomoćnika, da u moje/naše ime i za moj/naš račun:
-

podnese prijavu za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini društva GENERA d.d., koja
će se održati dana 19. siječnja 2016. godine

Potpis

Datum

_______________

_______________

Upute i pojašnjenja za popunjavanje obrasca punomoći:
1.

2.

3.
4.

Ako želite opunomoćiti treću osobu za podnošenje prijave za sudjelovanje na
Izvanrednoj Glavnoj skupštini društva GENERA d.d. na za tu predviđenu crtu čitko
upišite podatke o osobi koju želite opunomoćiti. Punomoćnik ne mora biti dioničar
društva GENERA d.d.
Ako je dioničar pravna osoba, obrazac punomoći mora biti ovjeren njezinim
uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, a uz punomoć treba priložiti
izvod iz sudskog registra opunomoćitelja ne stariji od 30 dana iz kojeg će biti vidljiva
ovlast za zastupanje potpisnika.
U slučaju više ovlaštenika na dionicama, punomoć može potpisati zajednički zastupnik.
Punomoć za sudjelovanje u radu skupštine i glasovanje treba se predati uz prijavu za
sudjelovanje u sjedištu Društva Svetonedjeljska 2, Kalinovica (Grad Sveta Nedelja), do
13. siječnja 2016. godine.

