
Glavna skupština društva PETROKEMIJA D.D.

Dana 9. srpnja 2018. godine, održat će se Glavna skupština društva PETROKEMIJA D.D. čije dionice ima u
svojem portfelju AZ obvezni mirovinski fond kategorije B.

Društvo će za račun gore navedenog AZ obveznog mirovinskog fonda glasovati  po pojedinim točkama
dnevnog reda kako slijedi:

Redni
broj Točke dnevnog reda Odluke

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika -

2.
Godišnja financijska izvješća za 2017. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni
odbor i Izvješće Uprave o stanju Društva i Izvještaj neovisnog revizora Društva o
Financijskim izvještajima Društva na dan 31. prosinca 2017.

-

3. Izvješće Nadzornog odbora -

4. Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2017. godini ZA

5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora: -

5.1 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave ZA

5.2 Odluka o davanju razrješnice Nadzornog odbora ZA

6. Odluka o imenovanju revizora za 2018. godinu ZA

7. Odluke o stavljanju van snage odluka donesenih na Glavnoj skupštini Petrokemije d.d.
koja je  održana 11.12.2017. godine i to: -

7.1 Odluka o stavljanju van snage Odluke o potpunom isključenju prava prvenstva
postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva ZA

7.2

Odluka o stavljanju van snage Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima
u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih
dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim
društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude
vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu  kapitala i o
izmjenama Statuta

ZA

7.3
Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju odobrenja za stjecanja dionica bez
objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3.
Zakona o preuzimanju dioničkih društava

ZA

8. Izvješće 1 Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih
dionica Društva -

9. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima i izdavanju dionica
uz isključenje prava prvenstva dioničara Društva ZA

10. Odluka 1 o izmjenama i dopunama Statuta Društva ZA

11. Odluka 1  o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za
preuzimanje ZA

12. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica
radi pokrića gubitka i prenošenja sredstava u rezerve kapitala ZA



Redni
broj Točke dnevnog reda Odluke

13. Odluka 2 o izmjenama i dopunama Statuta 1 Društva ZA

14. Izvješće 2 Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih
dionica Društva -

15. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih
dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara i izmjenama Statuta Društva ZA

16. Odluka 2  o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za
preuzimanje ZA

U Zagrebu, 20.06.2018.


