
ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ
 (за акционара правно лице)

За  гласање  на  редовној седници  Скупштине  акционара  Акционарског  друштва  за
пољопривредну  производњу  МИТРОСРЕМ  из  Сремске  Митровице,  заказана за  29.06.2021.
године.
Седница  ће  се  одржати  у  просторијама  седишта  Акционарског  друштва  за  пољопривредну
производњу МИТРОСРЕМ из Сремске Митровице, Трг Светог Димитрија бб,  са почетком  у
11,00 часова.

НАЗИВ АКЦИОНАРА: ______________________________________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ: ___________________________________________________________________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЗАСТУПНИКА: _____________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ ЗАСТУПНИКА: _____________________________________________________

Као ималац права да гласам по основу власништва________________________(назив акционара)
над  __________(уписати  број)  обичним  акцијама  Акционарског  друштва  за  пољопривредну
производњу МИТРОСРЕМ из Сремске Митровице,  Трг Светог Димитрија бб (свака акција има
један  глас),  регистрованих  у  Централниом регистру депо  и  клиринг  хартија  од вредности  у
одсуству,  гласам по тачкама предложеног дневног реда на следећи начин:

ТАЧКЕ ДНЕВНОГ РЕДА    ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН

1. Доношење Одлуке о избору председника Скупштине
„Митросрем“ ад Сремска Митровица

2. Доношење  Одлуке  о  именовању  записничара  и
комисије за гласање

3. Доношење  Одлуке  о  усвајању  Финансијских
извештаја  и  Годишњег извештаја  о  пословању
„Митросрем“ ад Сремска Митровица за 2020. годину
са Извештајем и Мишљењем овлашћеног ревизора

4. Доношење  Одлуке  о  усвајању  Консолидованих
финансијских  извештаја   „Митросрем“-а  ад  и
Консолидованог годишњег извештаја о пословању за
2020.  годину  са  Извештајем и  Мишљењем
овлашћеног ревизора

5. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2021. годину

6. Доношење  Одлуке  о  покрићу  губитка из  ранијих
година

7. Доношење  Одлуке  о  изменама  Статута  привредног



друштва

8. Извештај о окончању и реализацији УППР-а

9. Доношење Одлуке о престанку мандата и именовању
чланова Надзорног одбора

Овај формулар важи само за горе наведену седницу Скупштине и не може се употребити у
друге сврхе.

   ______________________                                                                  __________________________
              Место и датум                                                                          Потпис акционара заступника
                                                                        М.П

НАПОМЕНЕ:

-Само формулар (гласачки листић) који приспе у Друштво пре почетка рада заказане седнице
Скупштине биће узет у обзир код утврђивања кворума и резултата гласања;
-Гласачки  листић  се  доставља  Друштву  на  следећу  адресу:  МИТРОСРЕМ  ад  Сремска
Митровица-за редовну седницу Скупштине, 22000 Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија
бб.
-У прилогу доставити пуномоћје за гласање, јер у супротном формулар неће производити правно
дејство.
-Гласање се врши попуњавањем поља у колонама: ЗА, ПРОТИВ и УЗДРЖАН.


