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Priopćenje za javnost

Za objavu odmah

Održana Glavna skupština Kraš d.d. Zagreb 25.08.2017. godine
( Zagreb, 25.08.2017.)
Temeljem članka 440. i članka 441. Zakona o tržištu kapitala,
obavještavamo da je dana 25. kolovoza 2017. 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 25. kolovoza 2017. 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 sukladno Zakonu i
Statutu Društva.
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
2016. godini.
Skupština je donijela Odluku o upotrebi dobiti ostvarenoj u poslovnoj 2016. godini u
tekstu kako je objavljena u pozivu na Glavnu skupštinu.
Sukladno Odluci dobit Kraš d.d. ostvarena u poslovnoj 2016. godini u iznosu od
17.302.488,65 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve u iznosu od 739.512,90 kuna, a
preostala dobit nakon isplate dividende raspoređuje se u zadržanu dobit.
Iz dobiti ostvarene u poslovnoj 2016. godini isplatit će se dividenda u iznosu od 8 kuna po
dionici najkasnije do 24. listopada 2017. godine.
Temeljem posebne odluke Uprave Društva članovima Uprave Društva i radnicima s
posebnim ovlaštenjima i odgovornostima izvršit će se isplata temeljem rezultata poslovanja
Društva ostvarenih u 2016. godini sukladno zaključenim ugovorima o vođenju poslova
Društva i ugovora o radu, te obvezama, ovlaštenjima i pravima direktora.
Skupština je dala razrješnice članovima Uprave Društva i članovima Nadzornog
odbora Društva kojima se odobrava vođenje poslova i nadzor vođenja poslova Društva u
2016. godini.
Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2017. godinu Skupština je
izabrala revizorsku kuću BDO Croatia d.o.o. , Zagreb, Trg J. F. Kennedya 6b.
Skupština je donijela odluku o izmjeni Statuta KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb u
tekstu kako je objavljen u pozivu na Glavnu skupštinu.
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