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ZAGREBAČKA BURZA 
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 
 
 
Jadran tvornica čarapa d.d., zagreb, Vinka Žganeca 2, MB 3275248, sukladno članku 
434 Zakona o tržištu kapitala, objavljuje 
 
 

PRIOPĆENJE 
 
 

Da je Glavna skupština trgovačkog društva Jadran tvornica čarapa d.d.  Zagreb, održana 
dana 26.08.2010. godine, s početkom u 12,00 sati, u Zagrebu, Vinka Žganeca 2 prihvatila 
slijedeće odluke: 
 
Ad1 Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2009. godinu 
 
Ad2 Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova 
Društva za 2009. godinu. 
 
Ad3 Usvaja se Izvješće o ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskog izvješća 
Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb za 2009. godinu .  
 
Ad4 Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2009. godinu. Ostvarena dobit nakon 
oporezivanja za 2009. godinu u iznosu od 471.347,18 kn raspoređuje se: 

1) u zakonske rezerve u iznosu od 23.567,36 kn ( 5% ostvarene dobiti); 
2) u zadržanu dobit u iznosu od 447.779,82 kn  

 
Ad5 Daje se razrješnica Upravi Društva za rad u 2009. godinu 
 
Ad6 Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2009. godini 
 
Ad7 Imenuje se revizor  Društva revizorska kuća „BDO CROATIA“ d.o.o. za Reviziju 
Zagreb, Trg J.F.Kennedy 6 b za 2010. godinu. 
 
Ad8 Statut Društva dopunjuje se u  članku 9 na način da se dodaje slijedeća djelatnost: 
 
* Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija  
 
i članak 9 Statuta dioničkog društva Jadran tvornica čarapa, sada glasi: 
 
„Društvo obavlja slijedeće djelatnosti: 
 
* Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 
* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina, 
* Nadzor nad gradnjom 
* Kupnja i prodaja robe 
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemni tržištu, 
* Zastupanje inozemnih tvrtki, 
 



 
 

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 
 
 
 
* Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom  
   prometu  
* Prijevoz za vlastite potrebe 
* Poslovanje nekretninama 
* Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija. „ 
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