МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" А.Д. ТРЕБИЊЕ

ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" А.Д.
МРКОЊИЋ-ГРАД

Број: CA- /~ /16
Дана:

26.12.2016.

године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са

XVI

(шеснаесте)

ванредне

сједнице

Скупштине

"Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град, одржане дана

26.12.2016. године,
почетком у 13.00 часова.

акционара

23.12.2016.

ЗП

године

и поновљеног засједања

у просторијама Управне зграде у

Мркоњић Граду, са

Скупштина акционара је сазвана у

складу са Законом о привредним друштвима , објавом позива у дневним листовима
"Глас Српске" и "Независне новине" дана

08.12.2016.

године. са предложеним

дневним редом:

23.12.2016.

године сједници су присуствовали:

Томислав Тодоровић, Предсједник Надзорног одбора;
Недељко Кесић, Директор;,
Мирјана Јовановић,

Извршни директор за организационо правне и кадровске

послове;

Зељковић Славојка, Извршни директор за економско финансијске послове
Стипановић Жељко, Извршни директор за производњу и одржавање
Копуз Мирослав, Служба за план и анализу

Јарић Живко, Шеф рачуноводства

Ђукановић Милан, Предсједник Комисије за гласање;
Сретен Тешановић, члан Комисије за гласање;
Милана Јовичић, члан комисије за гласање
Рајко Кизић, Записничар

Солдат Марко, овјеривач записника и
Јелена Ђурђевић, овјеривач записника
Јарић Велибор

nиCMeHUМ путем о свим тачкама дневног реда, изјаснили су се:

ЗИФ "ПОЛАРАИНВЕСТ" а.Д. Бањалука, са

1.291.684 акција са правом

гласа или

1,26197 %
ЗИФ

"
0,003%

Привредник инвест"а.д. Бања Лука,

3241

аКЦИЈа са правом гласа или

Друштво за управљање инвестиционим фондовима ЗМИФ у преобликовању
"ИНВЕСТ НОВА ФОНД" са

2.217.073 акција са правом гласа или 2,16 %.

ЗИФ- "УНИОИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бијељина са
или

41.723

акције са правом гласа

0,04%.

ЗИФ"Јахорина консеко инвест"а.д. Пале са

1.156.616

акција са правом гласа или

1,13%.
ЗИФ "Борс инвест" а.д. Бања Лука са

1.147.673

аКЦИЈе са правом гласа или

1.329.650

аКЦИЈа са правом гласа или

1,21%.
ЗИФ" БЛБ Профит" а.д. Бања Лука са

1,30%.
ЗИФ"ВБ ФОНД" а.д. Бања Лука са

1.047.640

ЗИФ"ВИБ ФОНД" а.д. Бања Лука са

5618

акције са правом гласа или

акције са правом гласа или

ЗИФ "Актива инвест фонд" а.д. Бања Лука са
или

28 .363

1,02%.

0,005%.

акције са правом гласа

0,027%.

Јарић Велибор са

551

акцијом са правом гласа или

0,0005%

Сједницу је отворио Предсједник Надзорног одбора Томислав ТоДоровић након чега је
једногласно од свих присутних акционара усвојен следећи
Дневни ред

1.
2.
3.
4.

Избор Предсједника скупштине акционара,

Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;

Разматрање и усвајање Извода из записника са ХХII редовне сједнице Скупштине
акционара;

5.

Разматрање и усвајање Коначног извјештаја о процјени врије.rщности некрентина,
постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалних улагања ЗП "ХЕ
на Врбасу" а.д . на дан

31.12. 2015.

године

6.

Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања за

7.

Давање сагласности на одлуку Надзорног одбора о додјели донација из добити
предузећа из пословне

8.

годину

године

Доношење Одлуке о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора ЗП

" Хидроелектране
9.

2015.

2016.

Доношење

на Врбасу" а. д. Мркоњић Град

одлуке

"Хидроелектране

о

на

избору
Врбасу"

и

именовању

а.д.

Мркоњић

чланова
Град

по

Надзорног

одбора

ЗП

приједлогу

овлаштених

предлагача

Потом се прешло на одлучивање по предложеним тачкама дневног реда

АД- 1 Избор Предсједника скупштине акционара

Предсједник Надзорног одбора је предложио да се за предсједника Скупштине
акционара именује Јарић Велибор, након чега се прешло на гласање и овај

приједлог је усвојен са
АД-2

Именовање

100%

гласова "за" од стране присутних акционара.

Комисије

за

гласање,

записника

2

записничара

и

два

овјеривача

Предсједник скупштине акционара Велибор Јарић предложио је

за чланове

Комисије за гласање Милана Ђукановића, Сретена Тешановића и Јовичић Милану ,за
записничара Кизић Рајко и за овјериваче записника Марко Солдат и Јелена Ђурђевић

,

а потом је приједлог дао на гласање.

Приједлог за чланове Комисије за гласање и записничара и овјеривача записника
је усвојен са

гласова "за" од стране присутних акционара.

100%

АД-3 Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
Комисија за гласање је утврдила да је од укупног броја акција, односно
акција, на сједници Скупштине акционара заступљено

или

8,079%,

одлучивање

након
по

поновљени термин

26.12.2016.

чега

тачкама

је

констатовано

дневног

26.12.2016.

реда

те

да

8.269.832

нема

.

Је

кворума

одржавање

102.354.487

акција са правом гласа

.

за

СЈеднице

правоваљано
одложено

за

године како је објављено у позиву.

године сједници су присуствовали:

Томислав Тодоровић, Предсједник Надзорног одбора;
Недељко Кесић, Директор;,
Мирјана Јовановић,

Извршни директор за организационо правне и кадровске

послове;

Зељковић Славојка, Извршни директор за економско финансијске послове
Стипановић Жељко, Извршни директор за производњу и одржавање
Копуз Мирослав, Служба за план и анализу

Јарић Жив ко, Шеф рачуноводства
Ђукановић Милан, Предсједник Комисије за гласање;
Сретен Тешановић

, члан

Комисије за гласање;

Милана Јовичић, члан комисије за гласање
Рајко Кизић, Записничар

Солдат Марко, овјеривач записника и
Јелена Ђурђевић, овјеривач записника
Јарић Велибор

писменши путем о свши тачкама дневног реда, изјаснили су се:

ЗИФ "ПОЛАРАИНВЕСТ" а.д. Бањалука, са

1.291.684

акција са правом гласа или

1,26197 %
ЗИФ

"
0,003%

Привредник инвест"а.д. Бања Лука,

3241

аКЦИЈа са правом гласа или

Друштво за управљање инвестиционим фондовима ЗМИФ у преобликовању
"ИНВЕСТ НОВА ФОНД" са

2.217.073 акција са правом гласа или 2,16 %.

3

зиф- "УНИОИНВЕСТ ФОНД" а . Д. Бијељина са
или

41.723

аКЦИЈе са правом гласа

0,04%.

ЗИФ"Јахорина консеко инвест"а.д. Пале са

1.156.616

акција са правом гласа или

1,13%.
ЗИФ "Борс инвест" а.д. Бања Лука са

1.147.673

аКЦИЈе са правом гласа или

1.329.650

аКЦИЈа са правом гласа или

1,21%.
ЗИФ" БЛБ Профит" а.д. Бања Лука са

1,30%.
ЗИФ"ВБ ФОНД" а.д. Бања Лука са

1.047.640

ЗИф"ВИБ ФОНД" а.д. Бања Лука са

5618

акције са правом гласа или

акције са правом гласа или

ЗИФ "Актива инвест фонд" а.д. Бања Лука са

или

28.363

1,02%.

0,005%.

акције са правом гласа

0,027%.

Јарић Велибор са

551

акцијом са правом гласа или

0,0005%

Сједницу је отворио Предсједник Надзорног одбора Томислав ТоДоровић након чега је
једногласно од свих присутних акционара усвојен следећи
Дневни ред

1.
2.
3.
4.

Избор Предсједника скупштине акционара,
Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;

Разматрање

и

усвајање

Извода

из

записника

са

ХХII

редовне

сједнице

Скупштине акционара;

5.

Разматрање

и

усвајање

Коначног

ИЗВЈештаЈа

о

ПРОЦјени

ВРИЈеддности

некрентина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалних
улагања ЗП "ХЕ на Врбасу" а.д. на дан

31.12. 2015.

године

6.

Разматрање и усвајање Ребаланса Плана пословања за

7.

Давање сагласности на одлуку Надзорног одбора о додјели донација из добити

8.

Доношење Одлуке о разрјешењу вршилаца дужности чланова Надзорног одбора

предузећа ИЗ пословне
ЗП

9.

" Хидроелектране

Доношење

одлуке

о

2015.

2016.

годину

године

на Врбасу" а.д. Мркоњић Град
избору

и

именовању

чланова

Надзорног

одбора

ЗП

"Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град по приједлогу овлаштених
предлагача

Потом се прешло на одлучивање по предложеним тачкама дневног реда

АД-1 Избор Предсједника скупштине акционара

Предсједник Надзорног одбора је предложио да се за предсједника Скупштине
акционара именује Јарић Велибор, након чега се прешло на гласање и овај
приједлог је усвојен са

100%

гласова "за" од стране присутних акционара.

4

два

овјеривача

Предсједник скупштине акционара Велибор Јарић предложио је

за чланове

АД-2

Именоваље

Комисије

за

гласање,

записничара

и

записника

Комисије за гласање Милана Ђукановића, Сретена Тешановића и Јовичић Милану ,за

записничара Кизић Рајко и за овјериваче записника Марко Солдат и Јелена Ђурђевић,
а потом је приједлог дао на гласање.
Приједлог за чланове Комисије за гласање и записничара и овјеривача записника
је усвојен са

100%

гласова "за" од стране присутних акционара.

АД-з Разматрање и усвајаље Извјештаја комисије за гласање;

Комисија за гласање је утврдила да је од укупног броја акција, односно
акција, на сједници Скупштине акционара заступљено
или

8,079%,

након

чега

је

констатовано

да

8.269.832

нема

102.354.487

акција са правом гласа

кворума

за

правоваљано

одлучивање по тачкама дневног реда, након чега је сједница Скупштине акционара
проглашена неуспјелом, а следећа сједница ће бити сазвана у новом термину у складу
са позитивним законским прописима и интерним актима предузећа.

ЗАПИСНИЧАР

МИЗ~;:О
ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

1~~
2.

Јелена Ђурђевић

3eP~ ~rfkџrc{

5

