ПУНОМОЋЈЕ
за учешће у раду на ванредној Скупштини акционара АД „БУДИМКА“ Пожега
На основу права из Закона о привредним друштвима као и утврђеног цензуса код вршења
гласачких права утврђених Законом, за гласање на ванредној Скупштини акционара АД
„БУДИМКА“ Пожега,
(ако је акционар физичко лице)
ЈА, _____________________________________ ЈМБГ или број л.к.________________
(презиме и име акционара)
из ________________________ , Ул.__________________________________бр. ____ ,
(ако је акционар правно лице)
________________________________________________________________________
као овлашћени заступник . пословно име, седиште и матични број
Број у књизи акционара ________, акционар АД „БУДИМКА“ Пожега, као акционар –
власник укупно_______ обичних (редовних) акција, са правом _________ гласова, дајем
следеће:
ОВЛАШЋЕЊЕ
1.

Којим овлашћујем пуномоћника ___________________________________________:
(презиме и име)
__________________________ из ___________________________________________
ЈМБГ
ул. _______________________________ бр. ____ , да у моје име врши право гласа на
ванредној Скупштини акционара АД „БУДИМКА“ Пожега, садржано у укупно
_________обичних акција еминента, АД „БУДИМКА“ Пожега, ул. Златиборска бб Пожега,
по свим тачкама дневног реда и по том основу пуноважно учествује у гласању и доношењу
одлука и користи сва моја управљачка права која произилазе из акција.
2. Ово пуномоћје важи и за поновљене и одложене седнице.
Опозив је могућ у било које време пре гласања на седници скупштине, писаним опозивом
достављеним акционарском друштву и пуномоћнику или конклудентно личним
присуством.
3. Ово пуномоћје је сачињено у три примерка од којих један примерак задршава акционар
давалац пуномоћја, други примерак предаје се Друштву а трећи примерак задржава
пуномоћник.
4. Овлашћење се даје без инструкција – пуномоћник има сва овлашћења и може гласати по
свом избору, по свим тачкама дневног реда савесно и у мом најбољем интересу као
акционара-властодавца, или
4/а. Уколико се пуномоћје даје са инструкцијама онда пуномоћник попуњава наредну
табелу:

12.2.2016g.
ИНСТРУКЦИЈЕ за гласање

Тачке дневног реда

За

1.

Утврђивање кворума за рад и одлучивање на
седници

2.

Доношење одлуке о именовању Комисије за
гласање и записничара;

3.

Подношење извештаја Комисије за гласање о
влас-ничкој структури капитала на дан утврђења
листе акционара, броју гласова и утврђеном
кворуму;

4.

Доношење одлуке о верификацији записника са
претхо-дне седнице Скупштине акционара
Акционарског дру-штво Будимка Пожега, за
производњу, прераду и промет воћа, поврћа и
меса и спољно трговинско посло-вање

5.

Доношење одлуке да АД Будимка Пожег поднесе
предлог надлежним органима ради покретања
претходног стечајног поступка у АД Будимка
Пожега, услед трајне неспособности плаћања

6.

Разно

У ___________________
______________2016. год.

Против

Уздрж
ан

АКЦИОНАР КОЈИ ДАЈЕ ПУНОМОЋЈЕ
__________________________________
(питпис лица које даје пуномоцје)

