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Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. • HR - 10000 Zagreb, Petrinjska 59 • Tel: 

01/6003-900 • Fax: 01/6003-925 • Trgovački sud u Zagrebu MBS 080406381 • OIB: 14148900600 • IBAN:HR5524840081100231365 

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: Gordan Šumanović, predsjednik Uprave, Eva Horvat, članica Uprave, Bojan Vuković, član 

Uprave • Nadzorni odbor: Anton Starčević, predsjednik 

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva AD Plastik d.d. prema odluci donesenoj na 
sjednici Odbora za korporativno upravljanje održanoj 27.6.2022. 
 
Glavna skupština društva AD Plastik d.d. održat će se 14.07.2022. u 12 sati u Solinu.  
 
Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. biti će zastupljeno  
putem predstavnika depozitara. 
 

Dnevni red: 
 

                
 
Za Glavnu skupštinu tvrtke izdavatelja AD Plastik d.d. Društvo je uputilo protuprijedlog prijedlogu odluke pod 
točkom 7. dnevnog reda Glavne skupštine. 
 
Tekst protuprijedloga glasi : 
 

PROTUPRIJEDLOG 
prijedlogu odluke pod Ad. 7. Dnevnog reda Glavne skupštine AD Plastik d.d. sazvane za dan 14. srpnja 2022. 
godine 
 
 
Podnositelj protuprijedloga predlaže Glavnoj skupštini da donese Odluku pod Ad. 7. Dnevnog reda kako slijedi: 
 
„Ad. 7. Donosi se Odluka o davanju ovlasti Upravi AD Plastik d.d. za stjecanje vlastitih dionica, koja glasi: 
 

Članak 1. 
Daje se ovlaštenje Upravi AD PLASTIK, d.d. da u ime tvrtke AD PLASTIK, d.d. može stjecati dionice ove tvrtke, kao izdavatelja, 
oznake ADPL (dalje: Vlastite dionice), uz ove uvjete: 

1. Uprava AD PLASTIK,d.d. može steći Vlastite dionice u granicama propisanih rezervi za te dionice sukladno stavku 
2. članka 222a. Zakona o trgovačkim društvima, uz daljnji uvjet da, zajedno sa Vlastitim dionicama koje Društvo 
već drži, ukupan broj Vlastitih dionica može biti najviše 400.000 (slovima: četristotisuća); 

2. Cijena po kojoj se kupuju Vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (desetposto), odnosno ispod 10% (desetposto) 
prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena na Zagrebačkoj burzi tijekom prethodnog dana trgovanja; 

3. Ovo ovlaštenje traje do 14. srpnja 2027. godine. 
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Članak 2. 

Vlastite dionice mogu se steći putem Zagrebačke burze odnosno uređenog tržišta. 
Uprava je ovlaštena raspolagati Vlastitim dionicama Društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i 
drugim primjenjivim propisima, pri čemu se isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara iz članka 308. st. 3 i st. 4. Zakona 
o trgovačkim društvima. 
 

Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja.“ 
 
 
Obrazloženje 
Odlukom Glavne skupštine AD Plastik d.d. od 20. srpnja 2017. godine Uprava AD Plastik d.d. ima ovlast za stjecanje vlastitih 
dionica na način da se iste mogu steći samo preko Zagrebačke burze. Podnositelj protuprijedloga smatra da se obnova 
ovlaštenja Upravi AD Plastik d.d. za stjecanje vlastitih dionica treba odobriti pod istim uvjetima, te u cilju transparentnog 
poslovanja izdavatelja i zaštite interesa dioničara u protuprijedlogu predlaže da Uprava AD Plastik d.d. može steći vlastite 
dionice samo putem uređenog tržišta. 
 
 
Društvo će glasovati pozitivno (ZA) za protuprijedlog i sve ostale točke dnevnog reda. U slučaju da 
dođe do glasovanja po inicijalnom prijedlogu Uprave AD Plastik d.d., Društvo će glasovati pozitivno 
(ZA) za sve točke dnevnog reda, osim za točku 7. za koju će Društvo glasovati negativno (PROTIV) 
 
 
 
 
 
 


