ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
На редовној седници Скупштине АД“ПУТЕВИ“Ужице ,сазваној за дан 27.06.2018.са
почетком у 12,00 часова,у седишту Друштва ,ул.Николе Пашића 38 , Ужице.
ЈА ____________________________________________________________________
( име и презиме акционара)
______________________________________________________________________
Адреса пребивалишта / седишта правног лица
______________________________________________________________________
ЈМБГ / Матични број за правна лица

ОВЛАШЋУЈЕМ
_______________________________________________________________________
( име и презиме )
_______________________________________________________________________
Адреса пребивалишта / седишта правног лица
_______________________________________________________________________
ЈМБГ / Матични број за правна лица
Да у моје име врши право гласа за _________ акција емитента АД“ПУТЕВИ“Ужице, ISIN
број RS PUT UE 84223, CFI kod: ESVUFR на следећи начин:
Тачка 2. Дневног реда – Доношење одлуке о потврђивању дневног реда
„ЗА“

„ПРОТИВ“

„УЗДРЖАН“

Тачка 3. Дневног реда – Доношење одлуке о усвајању Записника са годишње Скупштине
Друштва од 23.06.2017. год.
„ЗА“

„ПРОТИВ“

„УЗДРЖАН“

Тачка 4. Дневног реда – Доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја, Финансиjских
извештаја и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Финансиjских извештаја за
пословну 2017. год.
„ЗА“

„ПРОТИВ“

„УЗДРЖАН“

Тачка 5. Дневног реда – Доношење одлуке о усвајању извештаја Надзорног Одбора за
2017. год.
„ЗА“

„ПРОТИВ“

„УЗДРЖАН“

Тачка 6. Дневног реда - Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2018.год.
„ЗА“

„ПРОТИВ“

„УЗДРЖАН“

НАПОМЕНА:
Ово пуномоћје важи само за горе наведену седницу скупштине и евентуално поновљену
седницу скупштине.
Пуномоћје за гласање је непреносиво .
Пуномоћник акционара не може бити лице које је :
1. Контролни акционар Друштва или лице које је под контролом контролног акционара,
2. Директор или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар
Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара,
3. Запослени у друштву или лице које има то својство у другом правном лицу које је
контролни акционар или у друштву које је под контролом контролног акционара,
4. Лице које се у складу са Законом сматра повезаним лицем са физичким лицем.
5. Ревизор Друштва.

_____________
Место и датум

______________________
Потпис акционара

