ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ АКЦИОНАРА У ОДСУСТВУ
(за акционара правно лице)
на XV редовној Скупштини акционара ''БАС''- Београдскe аутобускe станицe а.д. Београд, сазваној за
17.07.2020.године , са почетком у 12.00 сати, у Београду, у ресторану ''Голф'', Кнеза Вишеслава 23
Као овлашћени заступник
Из

_________________________________________________
(правно лице)

______________________________________________
Седиште (место и адреса)

_________________________________________________________
Матични број ( регистрациони број код страног правног лица)
по основу власништва на _____________(број акција) обичних акција издаваоца ''БАС''-Београдске
аутобуске станице а.д. Београд, регистрованих у Централном регистру депо и клиринг хартија од
вредности ISIN-i ( CFI): RSBASBE19264 ( ESVUFR), гласам писаним путем, без присуства редовној
Скупштини акционара, на следећи начин:
Ред.бр.
1.

2.
3.
4.
5.

Дневни ред
Отварање седнице Скупштине:
а) Извештај Комисије за гласање о постојању
кворума за рад Скупштине
б) Именовање записничара
в) Верификација записника са претходне седнице
г) Проглашење дневног реда
Усвајање Извештаја о пословању и финансијског
извештаја за 2019.годину са мишљењем ревизора
Усвајање извештаја Одбора директора
Доношење Одлуке о разрешењу директора- чланова
Одбора директора
Доношење Одлуке о именовању директора -чланова
Одбор директора
1. Анђелко Мучибабић, извршни директор,
2. Љиљана Радић, извршни директор,
3. Драган Вучичевић, извршни директор,
4. Зоран Шуњка, извршни директор,
5. Немања Мучибабић, извршни директор,
6. Милеса Исаковић, неизвршни директор,
7. Светлана Ивановић, неизвршни директор,
8. Мирко Гезовић, неизвршни директор,
9. Драгољуб-Драган Стефановић, неизвршни
директор,
10. Витомир Арсић, неизвршни директор,
11. Драган Камбер, неизвршни директор,

За
///
///

Гласање
Против
Уздржан
///
///
///
///

///

///

///

///

///

///

6.

7.

Доношење одлуке о политици накнада и награда
директора у одбору директора и давању салгасности
на уговоре за рад директора у одбору директора
Доношење Одлуке о избору ревизора за 2020.годину
и накнади за његов рад

НАПОМЕНА: гласање се врши уписом симбола ''Х'' у квадрат испод једне од три могуће опције ''За'',
''Против'' или ''Уздржан''.

У___________________, _______2020.г.

______________________________
Потпис и печат акционара

