VARTEK&
Varaždin, 01. kolovoza 2019. godine

OBAVIJEST O ODGODI GLAVNE SKUPŠTINE VARTEKS d.d. VARAŽDIN

Temeljem članka 15. Statuta Varteks d.d. Varaždin, Zagrebačka 94, 018:00872098033, MBS
070004039, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD), Uprava
Društva donijela je dana 01. kolovoza 2019. godine. Odluku o odgodi Glavne skupštine
Društva zakazane za 30. kolovoza 2019. godine, te ovim obavještava dioničare i javnost da se
odgađa Glavna skupština dioničara zakazana za 30. kolovoza 2019. godine, s početkom u
12:00 sati u sjedištu Društva u Varaždinu, Zagrebačka 94 , čiji je Dnevni red s prijedlogom
odluka objavljen na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., HANFA-e, HINA-e,
sudskog registra i web stranici Društva.
Nova Glavna skupština dioničara zakazuje se za dan 10, rujna 2019. godine (utorak) u 12:00
sati u sjedištu Društva u Varaždinu, Zagrebačka 94, sa identičnim Dnevnim redom i
prijedlogom odluka kao i odgođena Glavna skupština.
Pravo sudjelovanja i korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini odgođenoj za dan 10. rujna
2019. godione imaju svi dioničari Društva koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a
sedam dana prije održavanja Glavne skupštine , te ako podnesu prijavu za sudjelovanje
nakasnije do 03. rujna 2019. godine.
Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, sjednica Glavne
skupštine s istim Dnevnim redom održat će se 10. rujna 2019. godine, s početkom u 14:00
sati na istom mjestu, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

VARTEKS d.d.

VARTEK &dd.
.

/ Zagrebačka 94 / HR-i2000 VARAŽDIN

IBAN račun;

——

HR 19 2360 0301 10133948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

/5

CS
Nenad Bakić
predsjednik Uprave

HR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb
HR47 2484 0081 10041765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb
IVARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel + 385 42 377 105 / fax.-r 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com
/Temeljni kapital 41.066.860.00 kn, uplaćen u cijelostii podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt; 95/463-2 (MBS) 070004039 / M.B.3747034
/ 018:00872098033/VAT;HR00872098033/ predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić/ predsjednik Uprave Nenad Bakić
/član Uprave Damir Radmilović/član Uprave Tomislav Babič

