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U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta 

d.d. MB 1414895  OIB  87311810356, objavljuje da je  dana 11. lipnja 2013. godine održana 

Glavna skupština društva HP-Hrvatska pošta d.d. 

Nakon otvaranja Glavne skupštine, utvrđivanja prisutnih i zastupanih dioničara, u cijelosti su 

donesene odluke u tekstu kako je bilo predloženo u objavi poziva za Glavnu skupštinu: 

Pod točkom 2. Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju društva HP-Hrvatske pošte d.d. i ovisnih 

društava za 2012. godinu 

Pod točkom 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP-Hrvatske 

pošte d.d. za 2012. godinu 

Pod točkom 4.1. Utvrđuju se konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu 

završenu 31. prosinca 2012. godine 

Pod točkom 4.2. Utvrđuju se Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2012. 

godinu te godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2012. godinu 

Pod točkom 4.3. Utvrđuje se da je HP-Hrvatska pošta d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 

2012. godine ostvarila gubitak poslije oporezivanja u iznosu 24.722.407,41 kuna 

(dvadesetčetirimilijunasedamstotinadvadesetdvijetisućečetristosedam kuna i četrdesetjedna lipa) 

koji će se prenijeti u sljedeća razdoblja 

Pod točkom 5.1. Utvrđuje se da je Uprava društva HP-Hrvatska pošta d.d. upravljala Društvom u 

skladu sa zakonom i Statutom dioničkog društva Hrvatska pošta pa se temeljem navedenog 

članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova u 2012. godini 

Pod točkom 5.2. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor HP-Hrvatska pošta d.d. obavljao svoje funkcije 

u skladu sa zakonom i Statutom dioničkog društva Hrvatska pošta pa se temeljem navedenog 

članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 

poslovnoj 2012. godini 

Pod točkom 6. Revizorom društva HP-Hrvatska pošta d.d. sa sjedištem u Zagrebu za 2013. 

godinu imenuje se AUDIT d.o.o. Baštijanova 52 A, Zagreb. 

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini s donesenim odlukama dostavljena je Službenom registru 

propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i Zagrebačkoj burzi te 

se objavljuje na korporativnim stranicama Društva. 
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