
      
 REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA  DRUŠTVA  

TERRA FIRMA d.d.  
 ZA ULAGANJE U NEKRETNINE   

   
Prijava za sudjelovanje  

 
Prijavljujem svoje sudjelovanje na Redovnoj glavnoj skupštini društva TERRA FIRMA d.d. za 
ulaganje u nekretnine, a koja će se održati 15.07.2014. godine s početkom u 12,00 sati u Puli, 
Mletačka 12/IV.   
 
   
1. Ime i prezime dioničara, odnosno tvrtka  dioničara / punomoćnika:   
   
2. Adresa dioničara / punomoćnika:   

 
3. OIB ili JMBG dioničara / punomoćnika ako je dioničar fizička osoba:   
   
4. OIB ili MBS dioničara / punomoćnika ako je dioničar pravna osoba:   
 
5. Ukupan broj dionica dioničara / svih dioničara koje punomoćnik zastupa:   

 
6.   Popis svih dioničara koje punomoćnik zastupa:  
 
7.   Broj računa kod SKDD dioničara / svakog dioničara kojeg punomoćnik zastupa:  

   
   
Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju svi dioničari upisani u 
depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili njihovi punomoćnici, a uz uvjet 
sukladno članku 37. Statuta Društva, da dioničari ili punomoćnici, u pisanom obliku prijave 
namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije 10 (deset) dana prije dana njenog 
održavanja, zaključno sa 04.07.2013., istekom kojeg se prijave neće primati. 
 
Potpisanu prijavu uz punomoć ukoliko će dioničara zastupati punomoćnik, možete donijeti u ured 
Društva svaki radni dan od 09-15 sati ili uputiti poštom na adresu Društva: Terra Firma d.d. za 
ulaganje u nekretnine, Mletačka 12, 52100 Pula, Hrvatska, faxom na br. +385 52 388 851 ili mailom 
na adresu: info@terragrupa.hr. Prijavu popunjava i potpisuje dioničar osobno ili punomoćnik 
dioničara.   
 
Ukoliko je zastupanih dioničara po jednom punomoćniku više, u tom slučaju punomoćnik je dužan 
priložiti ovoj prijavi punomoći za zastupanje svakoga pojedinog dioničara.   
 
Original prijave predaje se prije brojenja glasova javnom bilježniku i sastavni je dio zapisnika 
Glavne skupštine. 
 
Ova prijava  je valjana i za eventualnu ponovnu Glavnu skupštinu, koja će se u slučaju 
neispunjenja uvjeta u pogledu kvoruma,  održati 22.07.2014. godine, s početkom u 12,00 sati. 
 
 
Datum: 
                  
 
 

Potpis dioničara / punomoćnika:       


