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EEOI.PAA,,ey6paeaxxa Oo

3AII14CH}IK
Ca XIII peAoBHe Cxynruraue aKl{aoHapa ,,KO|IAOHI4K" A[ Eeorpa4, t<oia je oAplr(aHa AaHa
20.06.20L6. roAHHe y npocropuiama lpyurrna y yllrl\v {y6pouavxa 6poj 35. ca nor{erKoM y
13:00 qacoBa.

llpucyrmu:

-

VcnpegHa4aopHor o46opa: Muaasro Kpcuanonrah [vnau)
feHeparHz Ar4peKrop Pa4e Aolep u hsnpmnl4 AIapeKTop
par{yHoBoACTBa H Quuaucuja Cnaf ana I,lsaFIuraHI4u
IIo uyHorvrohjuua: Mzxau"uo Maxnh,JaaaBoptlenrah, uMunopa4 Onavnh
Kao ,|usnvrco.rtl4l{e - aKIII4oHap: Ceeruc"nae MaKcIaMoeIah

- Ilo cnyx6enoj AyxHocra:
-

I
IIpeTlce4nux Crcytmrfi]{c aKrluoHapa Mz.ruopa71 Ona.tzh ornopao jc XIII pcTloauy Ct<yittu't'Hlly
,,KOIIAOIIHI{" Al{ Ee olpa7l uclv'tyhu Aa IIpBo 'r'pe6a yl'Bpt\vl't'Lr I{BopyNr.
IIpeTl.rro>xao je,,1a xour.rcnja

3a uracarbc H3Bpnr14 ncpuQuxartnjv nl(crrrH'I.e'ra ttytlotuohn14Ka !1
Su:nvxol JrHr{a - aKrlr,rorrapa, 6poj lJracoBa rrytrovohn14Ka, Kao I4 FlaJba}{oc'r l1ocraBJhettt'lx
rryrroi'aohja, -y3 iianoMeHy /{a ilpe rrpeJracKa ria c"rre4chy'faqKy Aricsttot' pcrla'r'pe6a i{a ce lt:a6epy:

-

3anucu14rrap,

llna oBepaBarla 3aIIrlcnaKa

I'I

I{ot'.nacuja ea r;iacame.

flpe4.rror je crar,meu Ha lJracalbe ila cy je4ttouacHo AoHere c",Ie71ehe o/ulyKe:

ail\ilyt{A
3n sarrncnaqapa ce 6upa Pe(repetrr :ia orrrrn'c, IIpaBIIc

alilvKA
I3a

ouepnnar{e 3ar{}lclrLrxa 6upzrjy ce:
1.

C4a!aHa HsaH[r'rauvH

2.

Muxazro

Mrarcuh

LI

Kal{poscxo tIocJIoue'l'ar'aapa 11c't'porrnh.

"КОПАОНИК" АД Београд
Београд, Дубровачка 35
О Д Л У К А
У Комисију за гласање бирају се:
1. Надежда Јонић
- Председник Комисије
2. Татјана Негројевић
- Члан
3. Јелена Корићанац
- Члан
Председавајући је најавио краћу паузу док Комисија не утврди колико пуномоћници имају
гласова, да ли су достављена пуномоћја валидна и идентитет физичких лица – акционара.
II
Комисија за гласање је извршила увид у достављена пуномоћја и утврдила да су уредно
заведена и оверена од стране законског заступника правног лица, као и печатом истог.
Комисија је извршила идентификацију акционара Максимовић Светислава и установила да
су подаци из личне карте и књиге акционара идентични.
Комисија даје извештај да су следећа физичка и правна лица, односно њихови
пуномоћници, из јединствене евиденције акционара присутна и имају право гласа:
Број
М.Б.
Назив
Број акција
161. 07009054
“Дорћол инжењеринг” доо Београд
1.253
240. 20659190
,,Глина промет “ д.о.о Земун
37.311
285. 17175106
„Ирва инвестиције“ ДОО – у стечају – Београд 549
317. 08151903
“Јединство “ ПДП Велика Греда
12.343
410. 20080795
“Копаоник промет” доо Београд
4.795
469. 1804949710608
Максимовић Светислав, Земун
9.568
638. 06525474
“НИЦЦО” доо Београд
4.930
894. 20065427
“Сербинвест” доо Београд
2.800
1048. 20799439
„Тицаба-инвест“ доо Београд
8.138
____________________________________________________________________________________________________
Право гласа:
135.059
Укупно:
81.687
Извештај Комисије је да је од укупног броја акционара - акција са правом гласа из
јединствене евиденције акционара на дан 10.06.2016. године од 135.059 гласова присутно
акционара са 81.687 гласова по пуномоћјима и као физичко лице - акционар.
Након Извештаја који је прочитала Корићанац Јелена, Председник Скупштине је истакао да
је власничка структура позната и упитао је присутне има ли каквих примедби.
Обзиром да примедби није било ЈЕДНОГЛАСНО је донета
ОД ЛУКА
Извештај Комисије за гласање се прихвата.
Записник Комисије чини саставни део овог Записника.
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III
Председавајући је упитао присутне имају ли примедбу на Записник са седнице Скупштне
акционара одржане дана 23.06.2015. године, који је благовремено свима достављен.
С обзиром на то да примедби није било, предлог о усвајању наведеног записника ставио је
на гласање, па је ЈЕДНОГЛАСНО са 81.687 гласова донета
О Д Л У К А
УСВАЈА СЕ Записник са XIII редовне седнице Скупштине акционара „КОПАОНИК“ АД
Београд одржане дана 23.06.2015. године без примедби.
IV
Под овом тачком разматрано је усвајање:
a) Финансијског извештаја за 2015. годину,
b) Извештаја Независног ревизора о финансијском пословању у 2015. год.,
c) Одлуке о расподели добити у 2015. години,
d) Годишњег извештаја о пословању за 2015. годину.
Председник Скупштине је по питању Финансијског извештаја дао реч Директору Додеру
који је укратко анализирао финансијски извештај и годишњи извештај о пословању,
достављен у оквиру материјала за Седницу.

Председавајући је предложио да се за све четири тачке гласа заједно. Предлог је прихваћен,
стављен на гласање, па су ЈЕДНОГЛАСНО са 81.687 гласова донете следеће одлуке:
ОДЛУКА
a) УСВАЈА СЕ Финансијски извештај о пословању за 2015. годину.
ОДЛУКА
b) УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора о финансијском пословању у 2015. години
ОДЛУКА
c) Добит у износу од 60.045 хиљада динара, остварена у 2015. години остаје
нераспоређена.
ОДЛУКА
d) УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању за 2015. годину.
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3a peausuiy

llpe4ce4anajyha je rrpe4",ror. c'l'aBuo r{a lrlacalre, na jc ]E/iflOfnACII0 ca 81.687 rrlacoBa IoIIe'l'a
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fipyurrea

sa 20L6. roAHI{y 6upa ce Penusopcxa xyha " Aygurop" AOO.

C o6suporra rra ro ga uujc 6utto BHrrrc naarepuja,ra 3a pa3Ma't'palF,e, ce/{HHIIa Cxyrltu'rnltc
aKriuoHapa ,,1{OnAOIl14l{" All Eeolpa4 je saeputelia y 13:35 qacoBa"

4HI,IK

3anzcHrauap:

0uaunhj

Ie'rponuhJ

Onepunavn 3aIIacHHKa:

,.

,-

.-/

*t

c:ry,

:i €alf

tcrrbrm I4"r"ru-rrrr)

Kouucuja 3a r"[acarbe:

1ffil; xory,,tfl
z.

fMuxaano Maruh)

1Aa^*,l,,Ncw,,'
[Tarjhna HerpdjeHnh)

3 I{krco*'r-

ffi-

4

