Kraš d.d., Zagreb
OIB:94989605030
Priopćenje za javnost

Za objavu odmah

Održana Glavna skupština Kraš, d.d. Zagreb 27.08.2016. godine
( Zagreb, 29.08.2016.)
Temeljem članka 440. i članka 441. Zakona o tržištu kapitala,
obavještavamo da je dana 27. kolovoza 2016. godine održana Glavna skupština Društva i
objavljujemo priopćenje o donijentim odlukama po svim točkama dnevnog reda.
Ovo priopćenje objavljujemo istovremeno na internetskim stranicama Društva www.kras.hr,
na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. Zagreb, na internetskim stranicama
Službenog registra propisanih informacija te putem sustava HinaOTS.
NAPOMENA O IZVORU:
Kraš, prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48
10 000 Zaqreb
tel:informacije za dioničare +385 1 2396 132
fax: +385 1 2396 592
e-mail tliktar@kras.hr
web:www.kras.hr
__________________________________________________________________________
Kraš, d.d. Zagreb (Društvo) objavljuje da je 27. kolovoza 2016. održana Glavna
skupština Društva na kojoj su donijete sve odluke, prema prijedlozima odluka koji su
objavljeni uz poziv na navedenu Glavnu skupštinu, a koji je bio objavljen u Narodnim
novinama broj broj 54 od 10.06.2015. godine i Narodnim novinama broj 65 od 18. srpnja
2016. godine.
Na Glavnoj skupštini dioničarima podneseno je izvješće Uprave Društva o stanju i
poslovanju Društva, izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja
poslova, te izvješće revizora o objektivnosti financijskog stanja i rezultata poslovanja Kraša u
2015. godini.
Skupština je donijela Odluku o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2015. godini u
tekstu kako je objavljena u Narodnim novinama.
Sukladno donijetoj Odluci dobit Kraš, d.d. ostvarena u poslovnoj 2015. godini u iznosu od
11.736.611,02 kuna raspoređuje se i to za:
1.pokriće gubitka iz ranijih razdoblja iskazanog u Bilanci na dan 31.12.2015. godine,
nastalog s naslova usklađenja financijske imovine koju Društvo drži u dionicama drugih
društava na poziciji sudjelujućih interesa u iznosu od 5.879.432,89 kn;
2. zakonske rezerve u iznosu od 292.858,91 kn;
3. zadržanu dobit u iznosu od 5.564.319,22 kn.
Skupština je dala razrješnice članovima Uprave Društva i članovima Nadzornog
odbora Društva kojima se odobrava vođenje poslova i nadzor vođenja poslova Društva u
2015. godini.
Skupština je donijela i Odluku o izboru članova Nadzornog odbora Društva u tekstu
kako je objavljena u Narodnim novinama. Izabrani su: Zlatan Lisica, dipl. ing.; prof. dr.sc.
Zoran Parać i Vedran Tolić, mag. oec..
Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2016. godinu Skupština je
izabrala revizorsku kuću BDO Croatia d.o.o. , Zagreb, Trg J. F. Kennedya 6b.
Skupština je donijela Odluku o dopuni predmeta poslovanja u tekstu kako je objavljena u
Narodnim novinama.

Skupština je donijela odluku o izmjenama i dopunama Statuta KRAŠ prehrambena industrija
d.d. Zagreb u tekstu kako je objavljen u pozivu na Glavnu skupštinu a koji je bio objavljen u
Narodnim novinama broj 54 od 10.06.2015. godine i u dopuni poziva koji je bio objavljen u
Narodnim novinama broj 65 od 18. srpnja 2016. godine.
Kraš, d.d. Zagreb

