УТВА СИЛОСИ АД КОВИН
КОВИН, ДУНАВСКА 46
Матични број 08196575
ПИБ 101406441

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ ПРАВНОГ/ФИЗИЧКОГ ЛИЦА
ЗА XXIII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА “УТВА СИЛОСИ” АД
КОВИН, ЗАКАЗАНУ ЗА 22.06.2018.ГОДИНЕ, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У КОВИНУ, У
УЛИЦИ ДУНАВСКА 46, СА ПОЧЕТКОМ У 12,00 ЧАСОВА

( Ако је акционар физичко лице )
Ја /пуно име и презиме акционара/_______________________________________________
Поштански број, место пребивалишта, адреса______________________
ЈМБГ (домаће лице)_________________________
Број пасоша или други идентификациони број (страно лице)
Број обичних акција са правом гласа _________________________
( Ако је акционар домаће или страно правно лице )
Као овлашћени заступник (пословно име и
седиште)__________________________
Матични број/број регистрације _________________________
Број обичних акција са правом гласа _________________________
С обзиром на то да нећу бити лично присутан/-на на XXIII редовној седници
Скупштине акционара “Утва Силоси” а.д. Ковин, овим путем користим своје право да
гласам у одсуству, па по предложеним тачкама дневног реда гласам на следећи
начин:
ИНСТРУКЦИЈА О НАЧИНУ ГЛАСАЊА:
ЗАОКРУЖИТИ РЕЧИ ИЗА СВАКЕ ТАЧКЕ ДНЕВНОГ РЕДА: (ЗА ПРОТИВ
УЗДРЖАНИ )
1.тачка - Избор председника Скупштине акционара
ЗА

ПРОТИ В

УЗДРЖАН

2.тачка - Усвајање Записника са XXII редовне Скупштине акционара одржане дана
23.06.2017.године
ЗА

ПРОТИ В

УЗДРЖАН

3.тачка -Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за пословну 2017.годину
ЗА

ПРОТИВ

4.тачка-Разматрање и усвајање
2017.годину
ЗА

УЗДРЖАН

Извештаја независног
ПРОТИВ

Ревизора за

пословну

УЗДРЖАН

5.тачка Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању Друштва за пословну
2017.годину
ЗА

ПРОТИВ

УЗДРЖАН

6.тачка Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског извештаја за пословну
2017.годину
ЗА

ПРОТИВ

УЗДРЖАН

7.тачка-Разматрање и усвајање Извештаја независног Ревизора
консолидованог финансијског извештаја за пословну 2017.годину
ЗА

ПРОТИВ

о

ревизији

УЗДРЖАН

8.тачка- Разматрање и усвајање Годишњег консолидованог извештаја о пословању
Друштва за 2017.годину
ЗА
ПРОТИВ
УЗДРЖАН
9.тачка - Доношење Одлуке о расподели добити из пословне 2017.године
ЗА

ПРОТИВ

УЗДРЖАН

10.тачка-Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора
за
2017.годину
ЗА
ПРОТИВ
УЗДРЖАН

пословну

11.тачка- Доношење Одлуке о избору независног Ревизора за пословну 2018.годину
ЗА

ПРОТИВ

УЗДРЖАН

12.тачка- Обавештење Надзорног одбора о стицању сопствених акција
О овој тачки дневног реда се не гласа

НАПОМЕНЕ:
Формулар за гласање у одсуству се даје за једну Скупштину акционара и сви
акционари су дужни да исти доставе у седишту Друштвa “Утва Силоси” а.д. Ковин,
најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара уз обавезну
оверу потписа на формулару за гласање, у складу са законом којим се уређује овера
потписа.Уколико акционар не достави уредно потписан и оверен примерак
формулара за гласање у одсуству у седиште “Утва Силоси” а.д. Ковин најкасније три
дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара, сматраће се да формулар
за гласање у одсуству није благовремено достављен и неће се сматрати да је
акционар присутан на седници и његов глас се неће рачунати у кворум за рад
Скупштине акционара.

АКЦИОНАР
(име и презиме/пословно име)
ЈМБГ/ МБ

ПОТПИС/ПЕЧАТ

