Uprava društva Hoteli Makarska d.d. Makarska, Šet. dr. Franje Tuñmana 1, (u daljnjem tekstu: „Društvo“),
zaprimila je dana 12. srpnja 2012. godine i prihvatila zahtjev dioničara Društva Jake Andabak iz Zagreba,
Gornje Prekrižje 28, OIB:37634999594, s vlasničkim udjelom od 13,30% koji predstavlja 148.897 dionica
Društva, za
DOPUNU DNEVNOG REDA
GLAVNE SKUPŠTINE HOTELI MAKARSKA D.D. MAKARSKA,
sazvane za 17. kolovoza 2012.
(poziv dioničarima objavljen u N.N. br. 78 od 13.07.2012.),
uvrštenjem novog predmeta pod točkom 12. dnenog reda koji glasi:
12. „Donošenje odluke o poništenju Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem stvari, koju odluku
je donijela Glavna skupština 17.12.1999. i brisanju upisa povećanja temeljnog kapitala izvršenog temeljem
te odluke.“
Sukladno članku 278. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar predlaže Glavnoj skupštini
donošenje slijedeće odluke:
Ad 12. „Poništava se odluka o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem stvari, koju odluku je donijela
Glavna skupština 17.12.1999.
Temeljem ove odluke, izvršit će se upis brisanja povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru
Trgovačkog suda u Splitu, upisanog Rješenjem tog suda posl. br. Tt-01/208-9 od 12.09.2001., a u knjizi
dionica i drugim poslovnim knjigama Društva izvršiti odgovarajuće promjene.“
Uz zahtjev za uvrštavnjem ovog predmeta na dnevni red Glavne skupštine i rečeni prijedlog odluke, dioničar
je dostavio i slijedeće brazloženje:
„Pravomoćnom presudom Upravnog suda RH, broj Us-4483/2005-11 od 04. prosinca 2008. godine,
poništeno je rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju, klasa UP/I-943-06/98-01/56, ur. broj: 563-030102/01-2005-59, od 05. travnja 2005. godine i odbijen zahtjev trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d.
Makarska za povećanje temeljnog kapitala za iznos od 51.940.500,00 kuna, unosom u isti zemljišta
autokampova Dalmacija i Rivijera.
Iz zaključka Trgovačkog suda u Splitu br. Tt-12/1715-2 od 28.05.2012., razvidno je da je taj sud, a po
prijedlogu zainteresirane osobe, pokrenuo postupak za upis brisanja odluke o povećanju temeljnog kapitala
i povećanja temeljnog kapitala te je radi zaštite interesa društva i svih njegovih dioničara kroz usklañivanje
pravnog i stvarnog stanja temeljnog kapitala društva, nužno ovu točku uvrstiti na dnevni red Glavne
skupštine i predloženu odluku.“
Sukladno članku 278. stavku 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, zahtjev dioničara Jake Andabak iz
Zagreba, Gornje Prekrižje 28, uvrstit će se na dnevni red Glavne skupštine kao novi predmet odlučivanja i
to pod točkom 12.
Ovaj zahtjev dioničara za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine (sukladno članku 280. stavku 1. Zakona o
trgovačkim društvima) objavljen je dana 13. srpnja 2012. na web stranicama Društva (http://www.hotelimakarska.hr/hr/opce-informacije/organi-drustva/glavna-skupstina/ ) te je isti dan dostavljen za objavu:
Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, HANFA-i, Službenom registru propisanih informacija te Narodnim novinama
(službeno glasilo Društva), a dostupan je za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu
društva u Makarskoj.
Hoteli Makarska d.d.

