Obavijest o odluci o glasovanju na Glavnoj skupštini dioničkog društva Podravka d.d.
prema odluci donesenoj na elektronskoj sjednici Odbora za korporativno upravljanje
održanoj 7.7.2016.

Na glavnoj skupštini društva Podravka d.d. biti ćemo zastupljeni putem depozitara
Glasovat će se ZA usvajanja prijedloga odluka točaka dnevnog reda 3., 4., 5. i 10.
Glasovat ćemo PROTIV usvajanja prijedloga odluka točaka dnevnog reda 6., 7., 8. i 9.

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
2015. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora. Godišnje izvješće Uprave Društva o
poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za 2015. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o
obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015.godini
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2015. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2015. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015.
godinu
6. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog Odbora Društva - DOPUNA
7. Dopuna i protuprijedlog o izboru članova Nadzornog odbora Podravke - DOPUNA
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva - DOPUNA
9. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za poslovnu 2016.godinu i utvrđivanju naknade za rad
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