
У складу са чл. 372. Закона о привредним друштвима („Сл.Гласник Републике 

Србије“ бр. 36/2011 i бр. 99/2011) и Одлуке одбора директора Хемијске индустрије 

„ПРВИ МАЈ“ А.Д. Чачак, ул. Николе Тесле бр. 9, матични број: 07326939, ПИБ: 

101121691 од дана 07.12.2012. године упућујем следећи 

 

П О З И В 

за Ванредну Скупштину акционара  

Хемијске индустрије ''ПРВИ МАЈ'' А.Д. Чачак 
                   

 

Позивају се акционари Хемијске индустрије ''ПРВИ МАЈ'' А.Д. Чачак,  да           

присуствују Ванредној седници Скупштине акционара Хемијске индустрије 

''ПРВИ МАЈ'' А.Д. Чачак, која ће се одржати дана 29.12.2012. године, са почетком 

у 10 часова у седишту друштва, у ул. Николе Тесле број 9. 

            

 

За седницу се предлаже следећи: 

 

 

                                                       Д Н Е В Н И   Р Е Д  

 

 

1. Утврђивање кворума и избор Председника Скупштине друштва; 

2. Именовање записничара и Комисије за гласање у саставу од  

     најмање 3 члана; 

3. Одлучивање о предлогу за покретање стечајног поступка  са 

унапред припремљеним планом реорганизације  

4. Одлучивање о предложеном плану реорганизације.  

 

 

Скупштину чине сви акционари друштва. Акционар може да учествује у раду  

скупштине лично ако поседује најмање 33 акције друштва, сагласно одредбама  

чланова 33. и 34. Статута Друштва, а о предложеном дневном реду се одлуке 

доносе обичном већином гласова акционара. 

Акционари који немају 33 акције имају право да у раду скупштине учествују 

преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству (писаним путем). 

Као дан са којим се утврђује Листа акционара, који имају право да лично или 

преко пуномоћника заступника учествују у раду Скупштине акционара, 

одређује се 19.12.2010. године. 

Дан акционара је 19.12.2012. године, стога само акционари који су акционари 

Друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине Друштва. 

Акционари имају право увида и преузимања материјала за седницу Скупштине  

Друштва, у седишту Друштва у Чачку  у улици Николе Тесле бр. 9, у периоду од 

дана 10.12.2012. године до дана 29.12.2012. године. 



Сваки акционар друштва има права, прописана Законом и Статутом Друштва, 

и иста може остварити сагласно Закону. 

Сваки акционар има право да путем пуномоћја које је у прилогу овог позива, 

овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине Друштва, 

укључујући и право да у његово име гласа.   

 

 

Прилог: Пуномоћје за гласање 

 

 

 

                                                          Председник одбора директора 

                  Хемијске индустрије ''ПРВИ МАЈ'' А.Д. Чачак 

        

      _______________________________ 

                                          Бранко Игњатовић 


