Zagreb, 15. svibnja 2015.
Obavijest o sudjelovanju na Glavnim skupštinama dioničkih društava prema odlukama donesenim na Sjednicama Odbora
za korporativno upravljanje održanim 24.4.2015 i 06.05.2015.

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
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Podravka d.d

Datum održavanja skupštine
02.06.2015.
03.06.2015.

Prijedlog o sudjelovanju
DA
DA

Na obje Glavne skupštine Društvo će biti zastupljeno putem Depozitara.

1. Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Ericsson Nikola Tesla
Datum skupštine : 2.6.2015.

DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine (imenovanje Komisije za evidentiranje prisutnosti dioničara, verifikacija prijava,
utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati);
2. Izvješća direktora Društva za 2014. godinu;
3. Godišnja konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu;
4. Izvješće revizora za 2014. godinu;
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2014. godini;
6. Odluka o uporabi zadržane dobiti, ostalih rezervi osim rezervi raspoređenih za trezorske dionice te dobiti
Društva ostvarene u financijskoj godini 2014.;
7. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje odluke o reizboru: - Ignac Lovrek iz Zagreba, Gundulićeva 38, OIB 78202531146, za člana
Nadzornog odbora;
10. Donošenje odluke o opozivu:
- Carita Annette Jönsson, Östergĺrdsvägen 20, 141 38 Huddinge, Švedska, broj putovnice: 85933154, OIB:
30744529763, člana Nadzornog odbora;
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otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. • Temeljni kapital društva u iznosu od 143.445.300,00 kuna u cijelosti uplaćen, ukupan broj dionica
1.434.453, nominalni iznos dionice 100 kuna • Uprava: Damir Grbavac, predsjednik Uprave, dr.sc. Srećko Žganec, član Uprave, Manda
Zulić, članica Uprave • Nadzorni odbor: Branko Dević, predsjednik

11. Donošenje odluke o izboru:
- Vidar Mohammar, Korporacijski menadžer, Financije, Baltzar Von Platens gata 5, 112 42 Stockholm,
Švedska, broj putovnice: 81799703 za člana Nadzornog odbora.”
12. Imenovanje revizora za 2015. godinu.

O svim predloženim točkama dnevnog reda Glavne skupštine društvo će glasati POZITIVNO

2. Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Podravka d.d.
Datum skupštine : 3.6.2015.

Dnevni red:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara
2. Godišnja financijska izvješća Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za 2014.
godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Grupe
Podravka i o stanju Društva za 2014. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja
poslova Društva u 2014. godini
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2014. godinu
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2014. godinu
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu
6. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva i izmjenama i dopunama
odredbi Statuta Društva
7. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, uz isključenje prava
prvenstva postojećih dioničara
8. Donošenje odluke o organiziranom radničkom dioničarstvu - ESOP programu
9. Izvješće Uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu
novih dionica Društva
10. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima
u novcu, odluke o djelomičnom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih dionica i
odluke o izmjenama i dopunama članaka 13. st. 1. i 14. st. 1. Statuta Društva
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otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. • Temeljni kapital društva u iznosu od 143.445.300,00 kuna u cijelosti uplaćen, ukupan broj dionica
1.434.453, nominalni iznos dionice 100 kuna • Uprava: Damir Grbavac, predsjednik Uprave, dr.sc. Srećko Žganec, član Uprave, Manda
Zulić, članica Uprave • Nadzorni odbor: Branko Dević, predsjednik

11. Donošenje odluke o uvrštenju dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
13. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2015. godinu i utvrđivanju naknade za rad
Za predložene točke dnevnog reda Glavne skupštine 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7, 11., 12. 13. društvo će glasati
POZITIVNO.
Za predložene točke dvnevnog reda 8., 9., 10. glasat će se NEGATIVNO
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