ПУНОМОЋЈЕ
за гласање на Скупштини акционара ''БАС''-Београдске аутобуске станице ад. Београд
ЈА, АКЦИОНАР ( ВЛАСТОДАВАЦ)
____________________________________________________
( име, име оца и презиме/ пословно име)
____________________________________________________
(јединствени матични број/ матични број правног лица)
____________________________________________________
(адреса пребивалишта/ седишта)
ОВЛАШЋУЈЕМ ПУНОМОЋНИКА
_____________________________________________________
( име, име оца и презиме/ пословно име)
_____________________________________________________
(јединствени матични број /матични број правног лица)
_____________________________________________________
(адреса пребивалишта/седишта)
да на XV редовној Скупштини акционара ''БАС''-Београдске аутобуске станице ад. Београд, која се
одржава ____________.године , у 12.00 сати, у Београду, у ресторану ''Голф'', Кнеза Вишеслава 23, у
моје име врши право гласа садржано у ______ обичних акција издаваоца ''БАС''-Београдске аутобуске
станице а.д. Београд, ISIN број: RSBASBE1926455, CFI код: ESVUFR по следећим инструкцијама:

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,

За
---
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-----
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--

--

--

--

--

6.

7.

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,
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.
Пуномоћник је дужан да поступа по датим упутствима за гласање, а уколико упутства нису дата,
пуномоћник је дужан да гласа савесно и у мом најбољем интересу.
Ово пуномоћје важи за наведену седницу, као и за све наредне седнице Скупштине, до опозива.
Ово пуномоћје није преносиво.
Пуномоћје се у складу са Статутом Друштва даје без обавезе овере потписа.

Београд, ___________године
ВЛАСТОДАВАЦ
_______________________

НАПОМЕНА:
Пуномоћник акционара не може бити:
- генерални директор или члан одбора директора,
- запослени у Друштву
- лице које се у складу са одредбама Закона сматра повезаним лицем са физичким
лицем из алинеје 1 и 2
- ревизор Друштва или запослени у лицу које обавља ревизију Друштва

