
 

 

„ТЕРМИКА-БЕОГРАД“а.д. Београд 

 

ФОРМУЛАР  ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ 

 

За редовну седницу Скупштине   Термика-Београд ад Беогад из Београда  која ће  се одржати дана24.06.2021. 

године у седишту Друштва , са почетком у 12  часова 

 

Ако је акционар физичко лице-домаће, страно: 

Име и презиме акционара__________________________________________________________________________________ 

Адреса пребивалишта _____________________________________________________________________________________ 

Јединствен матичи број/број пасоша(за страно физичко лице)____________________________________________________ 

 

Ако је акционар правно лице-домаће, страно: 

Пословно име____________________________________________________________________________________________ 

Матични број/број регистрације или други идентификациони број (за страно правно лице)___________________________ 

Као овлашћени заступник  правног лица______________________________________________________________________ 

 

Као  акционар  располажем са укупно ______ обичних акција  издаваца Термика-Београд ад Београд, ЦФИ код ЕСВУФР, 

ИСИН бр. РСТРМКЕ 81173 према евиденцији Централног регистра, односно са исто толико гласова у редовној 

Скупштини акционара . 

На редовној седници Скуштине, по предложеним тачкама дневног реда гласам  писаним путем ,без присутва на седници , 

уз оверу свог потписа на следећи начин: 

 

1.Доношење Одлуке за избор председника Скупштине гласам: 

 

1) Драгиша Ковачевић                         ЗА                 или                ПРОТИВ         или      УЗДРЖАН 

 

2) Љубинко Максимовић                   ЗА                   или                ПРОТИВ         или      УЗДРЖАН 

 

   Напомена: Гласати за једног кандидата заокруживањем речи „за“ или „против“ или „уздржан“ 

 

2.Доношење  Одлуке о усвајању Записника  са  претходне седнице Скупштине акционара  одржане  дана  

   10.07.2021.. године.  гласам : 

         ЗА                 или                ПРОТИВ         или      УЗДРЖАН 

 

3. Доношење Одлуке о усвајање извештаја ревизора о годишњем финансијском извештају за 2020.  годину    

    гласам: 
ЗА                 или                ПРОТИВ      или      УЗДРЖАН 

 

4.Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању и  финансијског извештаја привредног друтшва   

   за 2020. годину гласам: 

 

ЗА                 или                ПРОТИВ      или      УЗДРЖАН 

 

5.Доношење Одлуке о расподели добити за 2020. годину гласам: 

 

ЗА                 или                ПРОТИВ      или      УЗДРЖАН 

 

 

6.Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора  о послововању  Друштва и спроведеном    

   надзору на радом Извршног одбора  за 2020.годину гласам: 

 

 

ЗА                 или                ПРОТИВ      или      УЗДРЖАН 

 

7.Доношење Одлуке о избору ревизора за 2021. годину и одређивању накнаде за његов рад гласам: 

 

ЗА                 или                ПРОТИВ      или      УЗДРЖАН 

 

8. Доношење Одлуке о промени седишта адресе Друштва гласам: 

 

ЗА                 или                ПРОТИВ      или      УЗДРЖАН 

 

 

 



 

 

9.Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута гласам: 

 

ЗА                 или                ПРОТИВ      или      УЗДРЖАН 

 

 

 

Овај формулар  попунити и оверити код јавног бележника и доставити га најкасније 3 дана пре                                                    

дана  одржавања Скупштине, на адресу: „Термика-Београд“а.д. Београд Ул. Краљевића Марка бр.2, 11000 

Београд. 

 

Потпис акционара који гласа  _______________________________ 

Датум и место ______________________________________________ 

 

 


