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Zagreb, 02. svibnja 2022. godine 
 
 

OBAVIJEST O USVOJENIM ODLUKAMA GLAVNE SKUPŠTINE 
 
 
Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana  
02.05.2022. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u 
Zagrebu, Capraška 1,  sa slijedećim dnevnim redom: 
 

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih 
dioničara 

2. Razmatranje godišnjih financijskih  izvješća za 2021. godinu, kako su ih utvrdili 
uprava i Nadzorni odbor, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o 
stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora 
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti 
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi 
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru 
6. Izvješće o primitcima za 2021. godinu 
7. Izbor revizora Društva za 2022. godinu 

8. Donošenje odluke kojom se Uprava Društva ovlašćuje za kupovinu i otuđenje 
redovnih dionica Medike d.d. 

  
 

Prema popisu prisutnih na Glavnoj skupštini  je bilo  prisutno  8   prijavljenih 
dioničara odnosno punomoćnika koji raspolažu s ukupno  25.823 glasova što čini  
85,52 % temeljnog kapitala Društva  odnosno 89,19 % posto od ukupnog broja 
glasova. 
 
  



 
 

Ad 3)  
Po protuprijedlogu dioničara Auctor d.o.o. iz Zagreba, postojećem prijedlogu odluke 

pod točkom 3. Dnevnog reda  donijeta je odluka: 

Cjelokupna neto dobit Društva u iznosu  77.500.231,00 kn , rasporedit će se u zadržanu 

dobit. 

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu 1.400,00 kn po dionici. 

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva. Pravo na isplatu dividende imaju 

svi dioničari koji su taj status imali na dan donošenja odluke o isplati dividende, osim 

vlastitih dionica Društva. 

Ovlašćuje se Uprava donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende, s tim da 

isplata mora biti izvršena najkasnije tridesetog dana od dana donošenja ove odluke. 

 
Odluka je donijeta je sa 99,86 % danih valjanih glasova ( 25.786 ) 
 
Ad 4)Predsjedniku i članovima Uprave se daje razrješnica kojom se odobrava njihov 
rad  u 2021. godini.  
Odluka je donijeta je sa 99,97 % danih valjanih glasova ( 25.817). 

 
 

Ad 5) Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se 
odobrava njihov rad u 2021. godini. 
Odluka je donijeta je sa 100% danih valjanih glasova ( 22.209). 

 
Ad 6)  Sa 100% danih valjanih glasova  ( 25.823) donijeta je odluka: 
Odobravaju  se utvrđena i revidirana izvješća o primitcima  za 2021. godinu. 
 

















 
 

 
Ad 7)    

Za revizora Društva za 2022. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, 
Ivana Lučića 2a.  Odluka je donijeta je sa 100% danih valjanih glasova  ( 25.823). 

 
 

Ad 8)   Odluka  o stjecanju vlastitih dionica 

Ovlašćuje se Uprava Društva da uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora i ovisno o 
financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih 
papira – uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: Tržište) tijekom 
razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke. 

Daje se suglasnost za jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Društva (dalje: 
dionice), odnosno raspolaganje istima, na način da najveći ukupni broj dionica kupljenih 
na temelju ove i ranijih suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva. Najniža 
cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ispod prosjeka tržišne vrijednosti 
dionice na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša 
moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 10% iznad prosjeka tržišne 
vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice. U 
slučaju da nema trgovanja dionicama Društva na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno 
prethode danu kupnje dionice, cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ni 
više od 10% od prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno 
prethode danu zadnjeg trgovanja dionicom na tržištu. 

Ovlašćuje se i obvezuje Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice isključivo na 
organiziranom Tržištu vrijednosnih papira.   

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama isključivo na Tržištu vrijednosnih 
papira, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva. 

Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe 
članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima. 

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 

Odluka je donijeta je sa 100% danih valjanih glasova  ( 25.823). 
 
 

 

 

 

 


