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Priopćenje za javnost

Za objavu odmah

Održana Glavna skupština Kraš, d.d. Zagreb
( Zagreb, 28.06.2010.) Temeljem članka 433. i članka 434. Zakona o tržištu kapitala,
obavještavamo da je Glavna skupština Kraš, d.d. Zagreb održana 26.lipnja 2010. godine.
Temeljem članka 440. i članka 441. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo da je
priopćenje o održanoj Glavnoj skupštini Društva s donijetim odlukama po svim točkama
objavljeno na internetskim stranicama Zagrebačke burze i na internetskim stranicama
Kraša www.kras.hr , te je dostavljeno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga poštom
i u Službeni registar propisanih informacija.
Na Glavnoj skupštini dioničarima je podneseno izvješće Uprave o stanju i poslovanju
Društva, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voñenja poslova, te izvješće
revizora o objektivnosti financijskog stanja i rezultata poslovanja Kraša u 2009. godini.
Skupština je dala razrješnice članovima Uprave Društva i članovima Nadzornog
odbora Društva kojom se odobrava voñenje i nadzor voñenja poslova u 2009. godini.
Skupština je donijela Odluku o stjecanju vlastitih dionica u tekstu kako je objavljena
u Narodnim novinama.
Skupština je donijela odluke o izmjeni Statuta Kraš, d.d. Zagreb i dopuni djelatnosti
Društva u tekstu kako su objavljene u Narodnim novinama.
Skupština je donijela Odluku o upotrebi kumulirane zadržane dobiti iz ranijih godina i
upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2009. godini u tekstu kako je objavljena u Narodnim
novinama.
Sukladno donijetoj Odluci dioničarima će se isplatiti dividenda u iznosu od 20,00 kuna po
dionici najkasnije do 24. kolovoza 2010. godine.
Sukladno donijetoj Odluci dobit Kraš, d.d. ostvarena u poslovnoj 2009. godini u iznosu od
35.165.730,00 kuna rasporeñuje se u zakonske rezerve u iznosu od 1.758.286,50 kuna i u
zadržanu dobit u iznosu od 33.407.443,50 kuna.
Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2010. godinu Skupština je
izabrala revizorsku kuću BDO Croatia d.o.o. , Zagreb, Trg J. F. Kennedya 6b.
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