
RIJEKA 2020. d.o.o.

Rijeka, lvana Grohovca 1/A

sKUPŠTlNA

Rijeka, 28. lipnja 2017. godine

ZAPISNIK

sa 7. (sedme) sjednice Skupštine

7 (sedma) sjednica Skupštine društva RlJEKA 2020 d.o.o. ( u daljnjem tekstu: Društvo), odrŽana je
dana 28. lipnja 2017. godine elektroničkim putem na poziv Predsjednika Nadzornog odbora lvana

Šarara, prof., sa sljedećim

Dnevnim redom:

1. Usvajanje godišnjih financijskih izvještaja za2017. godinu u trgovačkom društvu RlJEKA
2020 d.o.o. i donošenje odluke o utvrđivaniu godišnjih financijskih izvještajaza2017.
godinu.

2. Usvajanje prijedloga idonošenje odluke o raspodjelidobiti za2017. godinu

Utvrđuje se da je sjednica odrŽana elektroničkim putem iz razloga što članovi Skupštine zbog poslovnih
obveza nisu u moguĆnostifizički istovremeno nazočiti sjednici.

Članovima Skupštine dostavljeni su sljedeĆi materijali:

1. Godišnji izvještaj o radu trgovakog društva R|JEKA 2020 d.o.o. za razdoblje od 1.siječnja - 31.
prosinca 2018. godine čiji sastavni dio čine godišnja financijska izvješĆa za 2017. godinu s
pripadajuĆim obrascima i prilozima

2. Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za2017. godinu
3. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti za 2017 . godinu u trgovačkom društvu RlJEKA d.o.o.
4. Zapisnik sa 12. sjednice Nadzornog odbora odrŽane 26. lipnja 2018. godine.

Elektroničkom glasovanju pristupili su:

- Zlatko Komadina, dipl. lng, član SkupŠtine, koji je pisanu suglasnost na obje točke dnevnog
reda dostavio elektroničkim putem 28.6.2018. u 16,03 sati.

_ Vojko obersnel, mr.sc. Predsjednik SkupŠtine kojije pisanu suglasnost na obje točke dnevnog
reda dostavio elektroničkim putem 28.6.2018. u '16,08 sati:

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se sljedeće:

Ad 1) Dnevnog reda

Utvrđuje se da je Skupština jednoglasno usvojila financijsko izvjeŠĆe za 2017. godinu u trgovačkom
društvu RlJEKA 2020 d.o.o. ijednoglasno donosi odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
2a2017. godinu.



Ad 2) Dnevnog reda

Ufurđuje se da je Skupština usvojila prijedlog Uprave i Nadzornog odbora i sukladno tome donosi odluku
o raspodijeli dobiti za 2017. godinu.

Skupštine

RIJEIil
RIJEKA, lvono

OIB:6531

Tijana dipl.iur. mr. sc.

Dostaviti:

- Odjel gradske uprave za kulturu,
- DrušWo, arhiva


