ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ
За гласање на редовној седници Скупштине акционара ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д.,
БОЉЕВАЦ сазваној за 29.06.2013.године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама Друштва
ФПМ АГРОМЕХАНИКА А.Д., у ул.Ђорђа Симеоновића бр.25, 19370 Бољевац.
АКЦИОНАР
__________________________________________________________________________________
Име и презиме (за физичка лица) или пословно име (за правна лица)
__________________________________________________________________________________
Матични број (за резиденте), број пасоша или други идентификациони број (за нерезиденте)
__________________________________________________________________________________
Пребивалиште (за физичка лица) или седиште (за правна лица)
Остварујући право гласа садржано у ________ (уписати број) обичних акција (свака акција има
један глас) CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSIMTSE39603 (номиналне вредности 500,00 динара
по акцији), гласам по тачкама дневног реда на следећи начин:
(У простор обележен са за, против или уздржан уписати знак “x”)
Тачка
дневног реда

Дневни ред

2

Именовање председника Скупштине

4

Доношење одлуке о начину и поступку гласања
на овој седници Скупштине

5

Усвајање записника са седнице Скупштине
акционара одржане 25.06.2012.године

6

Усвајање финансијских извештаја за
2012.годину

7

Усвајање извештаја независног ревизора о
ревизији финансијских извештаја за 2012.годину

8
9
10

За

Против

Уздржан

Усвајање Годишњег извештаја за 2012.годину
Доношење одлуке о расподели добити
Усвајање извештаја о раду Одбора директора

11

Доношење Одлуке о разрешењу чланова Одбора
директора

12

Доношење Одлуке о именовању чланова Одбора
директора

1

13

14

Доношење одлуке о утврђивању висине накнаде
члановима Одбора директора и давању
сагласности на текст Уговора
Доношење Одлуке о избору независног ревизора
за ревизију финансијских извештаја за
2013.годину и накнаде за његов рад

Попуњен и потписан формулар, уз оверу свог потписа у складу са законом којим се уређује овера
потписа, мора бити примљен у седишту Друштва најкасније до дана одржавања седнице
Скупштине. Aко је акционар страно физичко или правно лице, формулар за гласање мора бити
снабдевен овером од стране нотара домицилне државе акционара и апостилом (уколико не постоји
уговор између држава нерезидената и Републике Србије), као и оверен превод од стране судског
тумача.
У ____________, ___.___. 2013. године

Потпис акционара

_____________________________________
(За правна лица: Печат и потпис овлашћеног лица)

2

