
ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ  

На VIII редовној седници Скупштине акционара 

<Г А Л Е Н И К А> а.д. БЕОГРАД 

Заказаној за 30.07.2020. године у 10 часова, 

у просторијама Галенике а.д. Београд-Земун, Батајнички друм бб 

 

Ако је акционар физичко лице: 

Ја__________________________________________ЈМБГ_____________________, 

                (презиме и име лица) 

број личне карте/пасоша ______________________________, издате од _________________ 

са 

адресом_______________________________________________________________________ 

 

или  

 

Ако је акционар правно лице: 

Као овлaшћени заступник правног лица __________________ 

Са седиштем _____________________ 

Матични број ____________________ 

 

Овим путем користим своје право као акционара ГАЛЕНИКА А.Д. БЕОГРАД са 

________________ обичних акција, па 

 

ОВЛАШЋУЈЕМ 

 

______________________________________________ 

 

 

да у својству мог ПУНОМОЋНИКА 

 

По предложеним тачкама дневног реда гласа, на следећи начин: 

    

(заокружити I или II) 

 

I Без инструкција – пуномоћник има сва овлашћења и може гласати по свом избору о тачки дневног 

реда, у мом најбољем интересу, без посебних упутстава и налога 

 

II Са следећим инструкцијама о тачкама дневног реда: 

 

(инструкције се дају заокруживањем једног од понуђених одговора) 

 

1. Избор председника скупштине, комисије за гласање и записничара, гласам 

ЗА   ПРОТИВ  УЗДРЖАН 

 

 

2. Усвајање записника са XII ванредне седнице скупштине акционара Друштва одржане 

13.01.2020. године;, гласам 

ЗА   ПРОТИВ  УЗДРЖАН 

 

 



3. Разматрање редовног финансијског извештаја и извештаја о пословању за 2019. годину и 

доношење одлуке о усвајању ових извештаја, гласам 

ЗА    ПРОТИВ  УЗДРЖАН 

 

   

 

4. Разматрање извештаја независног ревизора о редовном финансијском извештају и извештају о 

пословању за 2019. годину и доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора, гласам 

ЗА    ПРОТИВ  УЗДРЖАН 

 

 

5. Разматрање консолидованог финансијског извештаја и консолидованог извештаја о пословању 

за 2019. годину и доношење одлуке о усвајању ових извештаја, гласам 

ЗА    ПРОТИВ  УЗДРЖАН 

 

 

6. Разматрање извештаја независног ревизора о консолидованом финансијском извештају за 

2019. и доношење одлуке о усвајању извештаја независног ревизора о консолидованом 

финансијском извештају, гласам 

 

ЗА    ПРОТИВ  УЗДРЖАН 

________________________________________________________________________________________ 

 

7. Доношење одлуке о расподели добити оствареној у 2019. години, гласам 

 

ЗА    ПРОТИВ  УЗДРЖАН 

_______________________________________________________________________________________ 

8. Доношење одлуке о избору ревизора за 2020. годину, гласам 

 

ЗА    ПРОТИВ  УЗДРЖАН 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. Доношење одлуке о усвајању измена и допуна статута Друштва, гласам 

 

ЗА    ПРОТИВ  УЗДРЖАН 

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. Доношење одлуке o именовању члана надзорног одбора, гласам 

 

ЗА    ПРОТИВ  УЗДРЖАН 

_______________________________________________________________________________________ 

 

11. Разно, гласам 

 

ЗА    ПРОТИВ  УЗДРЖАН 

_______________________________________________________________________________________ 

 

            АКЦИОНАР  

__________________ ___________________ 

             (потпис)                 (потпис) 

__________________ ___________________________ 

                   (датум)                    (датум) 

____________________           __________________________ 



                          (место)                           (место)    

 

НАПОМЕНА: 

Пуномоћје се даје само за ову седницу скупштине друштва, а важи и за поновљену седницу скупштине. 

Уколико је физичко лице давалац пуномоћја, потпис на овом пуномоћју мора бити оверен код надлежног 

органа за оверу у складу са Законом који уређује оверу потписа. 

У супротном неће производити правно дејство. 

 
                        
     

                        
        
 


