Prilog 1 – Obrazac Prijave za sudjelovanje

IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA HOTELI MAKARSKA d.d.
21. prosinca 2017. 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 izvanrednoj Glavnoj skupštini HOTELI
MAKARSKA d.d. Makarska, sazvanoj za dan 21. prosinca 2017.godine s početkom
u 11,00 sati u Makarskoj, Šet. dr. Franje Tuđmana 1.

Datum, ____________ 2017.

Potpis dioničara:

_______________________

Prilog 2 – Obrazac Punomoći za 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 izvanrednoj Glavnoj skupštini HOTELI
MAKARSKA d.d. Makarska, sazvanoj za dan 21. prosinca 2017.godine s
početkom u 11,00 sati u Makarskoj, Šet. dr. Franje Tuđmana 1., 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

Datum, _____________ 2017.

Potpis dioničara/davatelja punomći:

_______________________

Napomena:
Punomoći svih dioničara moraju biti javno-bilježnički
punomoćniku daje Centar za restrukturiranje i prodaju)

ovjerene

(osim

punomoći

koju

svom

