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Zagreb, 3. travnja 2015. 
 
Obavijest o sudjelovanju na Glavnim skupštinama dioničkih društava prema odlukama donesenim na Sjednici 
Odbora za korporativno upravljanje održanoj 27.3.2015. 
 
Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. (Društvo) u ime i za račun fondova 
kojima upravlja objavljuje da će sudjelovati na Glavnim skupštinama sljedećih dioničkih društava: 
 
Dioničko društvo Datum održavanja skupštine Prijedlog o sudjelovanju 
Čakovečki mlinovi d.d. 24.04.2015. DA 
HT d.d. 29.04.2015. DA 
 
Na obje Glavne skupštine Društvo će biti zastupljeno putem Depozitara.  
 

1. Prijedlog za glasovanje na Glavnoj skupštini izdavatelja Čakovečki mlinovi d.d. 
 

Dnevni red Glavne skupštine: 
1. Izvješće verifikacijske komisije, 
2. Izvješće Uprave i Nadzornog odbora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu, 
3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu, 
4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2014. godinu, 
5. Izvješće revizora Društva, 
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2014. godinu, 
7. Donošenje odluke o isplati dividende, 
8. Donošenje odluke kojom se odobrava rad Uprave i Nadzornog odbora u vođenju Društva u 2014. godini, 
9. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva, 
10. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec, 
11. Imenovanje revizora Društva za 2015. godinu, 
12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva. 
 
O svim točkama predloženog dnevnog reda Glavne skupštine tvrtke izdavatelja Čakovečki mlinovi d.d. Društvo će glasati 
pozitivno (ZA). 
 

2. Prijedlog za glasovanje na Glavnoj skupštini izdavatelja Hrvatski telekom d.d. 
 
Dnevni red Glavne skupštine: 
1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;  
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća T-HT Grupe za 2014. godinu, 
Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i T-HT Grupe za poslovnu godinu 2014., te Izvješće Nadzornog odbora o 
obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2014.;  
3. Odluka o upotrebi dobiti;  
4. Odluka o povećanju temeljnog kapitala;  
5. Odluka o Izmjenama i dopunama članaka 7. i 39. Statuta Društva;  
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2014.;  
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2014.;  
8. Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora;  
9. Odluka o imenovanju revizora Društva  
 
Za Glavnu skupštinu tvrtke izdavatelja Hrvatski telekom d.d. Društvo je uputilo protuprijedlog prijedlogu odluke pod 
točkom 3. dnevnog reda Glavne skupštine. 
 
 Protuprijedlog glasi:  
 
„Sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99 - 
vjerodostojno tumačenje, 52/2000 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 
137/2009, 152/2011- pročišćeni tekst, 111/2012 i 68/2013) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim 
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mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun fondova pod upravljanjem Društva na točku dnevnog reda Ad.3 o raspodjeli i 
upotrebi dobiti daje sljedeći:  
 

PROTUPRIJEDLOG 
Ad. 3 Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:  
 

„Odluka o upotrebi dobiti za 2014. 
 
1. Utvrđuje se da je društvo Hrvatski Telekom d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2014. ostvarilo neto 
dobit u iznosu od 1.130.669.208,06 kuna.  
 
lznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit ce se kako slijedi:  
• Dio neto dobiti u iznosu od 940.000.000,00 kuna upotrijebit će se za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva.  
• Dio neto dobiti u iznosu od 34.700.000,00 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve.  
• Dio neto dobiti u iznosu od 155.969.208,06 kuna, odnosno 1,90 kn po dionici, upotrijebit će se za isplatu dividende.  
2. Na teret zadržane dobiti iz prethodnih razdoblja iznos od 673.457.787,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende 
dioničarima, u iznosu od 8,22 kuna po dionici.  
 
3. Dividenda iz točaka 1 i 2. ove Odluke ukupno iznosi 10,12 kuna po dionici te ce se isplatiti svim dioničarima koji su 
upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 11. svibnja 2015. (record date). Datum 
od kojega ce se trgovati dionicom društva Hrvatski Telekom d.d. bez prava na isplatu dividende je 8. svibnja 2015. (ex 
date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 25. svibnja 2015. (payment date).  
 
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."  
 
 
 
 
 
OBRAZLOŽENJE PROTUPRIJEDLOGA:  
 
Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun fondova pod 
upravljanjem Društva, smatra sub-optimalnom strukturu bilance društva Hrvatski Telekom d.d. te da takva struktura 
bilance šteti postojećim dioničarima Društva iz sljedećih razloga:  
� Društvo u višegodišnjem periodu drži neprimjereno visoka sredstva u kategoriji novca i novčanih ekvivalenata.  

� Ne postoji opravdani razlog zbog kojega bio ovakva rezerva likvidnosti bila nužna za Društvo, ako uzmemo u obzir da 
se kapitalni izdaci za buduća razdoblja mogu financirati i novčanim tokovima koji se u tim razdobljima ostvaruju.  

� S obzirom na veličinu bilance, Društvo je gotovo nezaduženo sto rezultira neprimjereno visokim prosječnim troškom 
kapitala za samo Društvo (iz perspektive dioničara), a pogotovo ako u obzir uzmemo okolnosti u kojima se kamate na 
dužničke vrijednosne papire nalaze na povijesno najnižim nivoima.  

� Smatramo da bi i nakon usvajanja ovog prijedloga Upravi Društva ostalo dovoljno prostora za provođenje stjecanja 
vlastitih dionica sukladno odluci Ad 8. donesenoj na Glavnoj skupštini Društva održanoj 04. svibnja 2011. godine, a što 
smatramo da bi bilo u interesu Društva i dioničara.“  
 
 
Društvo će glasati pozitivno (ZA) za protuprijedlog i sve ostale točke dnevnog reda. U slučaju da dođe do 
glasovanja po inicijalnom prijedlogu Uprave Hrvatskog telekoma d.d., Društvo će glasati pozitivno (ZA) za sve 
točke dnevnog reda, osim za točku 3. za koju će Društvo glasati negativno (PROTIV). 
 
 


