ПУНОМОЋЈЕ
за редовну годишњу седницу Скупштине
„Глобос осигурања“а.д.о. Београд
која се одржава 18.04.2011.г.
АКЦИОНАР ПРАВНО ЛИЦЕ
Пун назив, адреса и седиште акционара
______________________________________________________________________________
Матични број ____________________________
Акције „Глобос осигурања“ а.д.о. на дан 04.04.2011.год. – дан акционара ЦФИ код:
ЕСВУФР ИСИН број РСГЛОСЕ 63444 _________ број акција
АКЦИОНАР ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Пино име и презиме
__________________________________________________________________
Адреса и пребивалиште
_________________________________________________________________
Број личне карте или другог документа ___________________матични број
__________________
Акције „Глобос осигурања“ а.д.о. на дан 04.04.2011.год. – дан акционара ЦФИ код:
ЕСВУФР ИСИН број РСГЛОСЕ 63444 _________ број акција
1).ОВЛАШЋУЈЕ СЕ
______________________________________________________________________________
( пуно име и презиме, адреса и пребивалиште )
________________________________________
______________________________
(број личне карте / издате у )
( матични број )
Да у име потписника овог пуномоћја - акционара, власника акција са правом гласа „
Глобос осигурања“ а.д.о. Београд, гласа на редовној седници Скупштине „ Глобос
осигурања “а.д.о. Београд по свим тачкама дневног реда.
2).Ово пуномоћје важи и у случају поновљене седнице Скупштине „ Глобос осигурања
“а.д.о.
Напомена: - Акционар задржава право опозива Пуномоћја пре гласања на седници
Скупштине
писаним опозивом достављеним друштву и пуномоћнику или прећутно
личним
присуством и гласањем на Скупштини акционара.
- Генерални директор, чланови Управног и Извршног одбора не могу бити
пуномоћници
за акционаре запослене у Друштву или повезана лица са њима.
- Пуномоћје се доставља на адресу: „ Глобос осигурања “а.д.о. Београд, Кнез
Михаилова бр. 11-15/ИИИ, поштом са назнаком „ за органе управљања “ или

непосредном предајом, најкасније 5 дана пре одржавања седнице.

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПУНОМОЋЈА

( МП )

ПОТПИС АКЦИОНАРА

ЗАЈЕДНИЧКО ПУНОМОЋЈЕ
за редовну годишњу седницу Скупштине
„ Глобос осигурања “а.д.о. Београд
која се одржава 18.04.2011.г.
1).ОВИМ СЕ ОВЛАШЋУЈЕ
______________________________________________________________________________
( пуно име и презиме, адреса и пребивалиште )
________________________________________
__________________________________
(број личне карте / издате у )
( матични број )
Да гласа у име потписника овог пуномоћја - акционара, власника акција са правом гласа „
Глобос осигурања“ а.д.о. Београд (власника акција који појединачно имају мање од 1%
акција са правом гласа), на редовној седници Скупштине „ Глобос осигурања “а.д.о.
Београд по свим тачкама дневног реда.
2). Ово заједничко пуномоћје важи и у случају поновљене седнице Скупштине „ Глобос
осигурања“ а.д.о.
Напомена: - Право на опозив Заједничког пуномоћја се може остварити пре гласања на
седници Скупштине писаним опозивом достављеним друштву и
пуномоћнику.
- Генерални директор, чланови Управног и Извршног одбора не могу бити
пуномоћници за акционаре запослене у Друштву или повезана лица са
њима.
- Пуномоћје се доставља на адресу: „ Глобос осигурања “а.д.о. Београд, Кнез
Михаилова бр. 11-15/ИИИ, поштом са назнаком „ за органе управљања “
или непосредном предајом, најкасније 5 дана пре одржавања седнице.
Акционари – власници акција „Глобос осигурања“а.д.о. Београд на дан 04.04.2011.г. –
дан акционара, ЦФИ код: ЕСВУФР, ИСИН број 63444, потписници заједничког
пуномоћја су:
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