Prilog 1 – Obrazac Prijave za sudjelovanje

GLAVNA SKUPŠTINA HOTELI MAKARSKA d.d.
17. srpnja 2018. godine

Prijava sudjelovanja
1.
Ime i prezime odnosno tvrtka
dioničara/punomoćnika
2.
Prebivalište odnosno sjedište
dioničara/punomoćnika
3.
Adresa dioničara/punomoćnika
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MBS dioničara/punomoćnika ako su
pravne osobe
OIB dioničara/punomoćnika
Ukupan broj dionica dioničara/
dioničara koje punomoćnik zastupa
Popis svih dioničara koje
punomoćnik zastupa*
Ukupan broj dionica svih dioničara
koje punomoćnik zastupa
Broj dioničara kod SKDD
dioničara/svakog dioničara koje
punomoćnik zastupa

* popunjava i potpisuje dioničar osobno ili punomoćnik dioničara;
ako je zastupanih dioničara po jednom punomoćniku više – priložiti sve punomoći.

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini HOTELI MAKARSKA d.d.
Makarska, Šet. dr. Franje Tuđmana 1, sazvanoj za dan 17. srpnja 2018.godine s
početkom u 13,00 sati u Makarskoj, hotel METEOR – (dvorana Mucrum).

Datum, _______ 2018.

Potpis dioničara/opunomoćitelja:

_______________________

Prilog 2 – Obrazac Punomoći za redovne dioničare:

PUNOMOĆ
1.
2.
3.
4.

Ime i prezime odnosno tvrtka
dioničara
Prebivalište odnosno sjedište
dioničara
Adresa dioničara

5.

MBS za dioničara koji je pravna
osoba
OIB dioničara

6.

Ukupan broj dionica dioničara

7.

Broj računa dioničara kod SKDD

Ovime ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun
podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini HOTELI MAKARSKA d.d.
Makarska, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, koja će se održati dana 17. srpnja
2018.godine u Makarskoj (hotel METEOR dvorana Mucrum – s početkom u 13,00
sati), da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun
sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose:

1.
2.
3.
4.
5.

Ime i prezime odnosno tvrtka
punomoćnika
Prebivalište odnosno sjedište
punomoćnika
Adresa punomoćnika
MBS za punomoćnika koji je
pravna osoba
OIB punomoćnika

* punomoć je potrebno javnobilježnički ovjeriti

Datum, _____________ 2018.

Potpis dioničara/opunomoćitelja:

_______________________

