
 
 

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. 
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb 
 

        Stranica 1 od 2 

U Zagrebu, 04. kolovoza 2020. godine 
 
Temeljem odredbi članka 286. st. 2. i 6. Zakona o trgovačkim društvima, Hrvatska poštanska 
banka, dioničko društvo, objavljuje  

 
REZULTATE GLASOVANJA  

po točkama dnevnog reda s XLVII. Glavne skupštine  
Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo održane dana 03. kolovoza 2020. godine 

 
Ad 4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini 
 

Broj dionica na temelju kojih su dani  
valjani glasovi:    1.726.902 
Udio temeljnog kapitala Banke koji  
otpada na dionice na temelju kojih  
su dani valjani glasovi: 

1.036.141.200,00 kn 

ZA 1.726.902 
PROTIV 0 
SUZDRŽANI 0 

 
   
Ad 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja do 

10. rujna 2019.  
  

Broj dionica na temelju kojih su dani  
valjani glasovi:    1.726.902 
Udio temeljnog kapitala Banke koji  
otpada na dionice na temelju kojih  
su dani valjani glasovi: 

1.036.141.200,00 kn 

ZA 1.726.902 
PROTIV 0 
SUZDRŽANI 0 

 
 
Ad 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za razdoblje od 11. rujna do 31. 

prosinca 2019.  
  

Broj dionica na temelju kojih su dani  
valjani glasovi:    1.726.902 
Udio temeljnog kapitala Banke koji  
otpada na dionice na temelju kojih  
su dani valjani glasovi: 

1.036.141.200,00 kn 

ZA 1.726.902 
PROTIV 0 
SUZDRŽANI 0 

 
 
Ad 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke  

  
Broj dionica na temelju kojih su dani  
valjani glasovi:    1.726.902 
Udio temeljnog kapitala Banke koji  
otpada na dionice na temelju kojih  
su dani valjani glasovi: 

1.036.141.200,00 kn 

ZA 1.726.902 
PROTIV 0 
SUZDRŽANI 0 
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Ad 8.  Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora 
  

Broj dionica na temelju kojih su dani  
valjani glasovi:    1.726.902 
Udio temeljnog kapitala Banke koji  
otpada na dionice na temelju kojih  
su dani valjani glasovi: 

1.036.141.200,00 kn 

ZA 1.726.902 
PROTIV 0 
SUZDRŽANI 0 

 
 
Ad 9. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 

2020. godinu 
  
Broj dionica na temelju kojih su dani  
valjani glasovi:    1.726.902 
Udio temeljnog kapitala Banke koji  
otpada na dionice na temelju kojih  
su dani valjani glasovi: 

1.036.141.200,00 kn 

ZA 1.726.902 
PROTIV 0 
SUZDRŽANI 0 

 
 
Ad 10. Odluka o primjerenosti članove Nadzornog odbora Banke temeljem redovne 

procjene primjerenosti 
 

Broj dionica na temelju kojih su dani  
valjani glasovi:    1.726.902 
Udio temeljnog kapitala Banke koji  
otpada na dionice na temelju kojih  
su dani valjani glasovi: 

1.036.141.200,00 kn 

ZA 1.726.902 
PROTIV 0 
SUZDRŽANI 0 
 

 
Ad 11.   Odluka o izmjeni i dopuni članka 3., 8., 24., 25. i 26. Statuta Hrvatske poštanske 

banke, dioničko društvo 
 

Broj dionica na temelju kojih su dani  
valjani glasovi:    1.726.902 
Udio temeljnog kapitala Banke koji  
otpada na dionice na temelju kojih  
su dani valjani glasovi: 

1.036.141.200,00 kn 

ZA 1.726.902 
PROTIV 0 
SUZDRŽANI 0 

 
 
Ad 12. Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora i izbor člana 

Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo 
 

Broj dionica na temelju kojih su dani  
valjani glasovi:    1.726.902 
Udio temeljnog kapitala Banke koji  
otpada na dionice na temelju kojih  
su dani valjani glasovi: 

1.036.141.200,00 kn 

ZA 198.073 
PROTIV 1.528.829 
SUZDRŽANI 0 

 
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo 


