Temeljem Članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima i na prijedlog Uprave Društva od dana 07.
svibnja 2019., Nadzorni odbor Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Atlantic Grupa ili Društvo), na
svojoj sjednici održanoj dana 06. i 07. svibnja 2019. usvojio je sljedeći prijedlog

ODLUKE
O UPOTREBI ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA
I UPOTREBI DOBITI ZA POSLOVNU GODINU 2018.

1.

Društvo je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2018. godine ostvarilo neto
konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od kn 243.970.033,00 (dvjesto četrdeset tri
milijuna devetsto sedamdeset tisuća i trideset tri kune i nula lipa), a neto dobit Atlantic Grupe d.d.
iznosi kn 76.490.175,07 (sedamdeset šest milijuna četiristo devedeset tisuća sto sedamdeset pet
kuna i nula sedam lipa).

2.

Određuje se isplata dividende u iznosu od kn 106.598.400,00 (sto šest milijuna petsto devedeset
osam tisuća četiristo kuna i nula lipa) što iznosi kn 32,00 (trideset dvije kune i nula lipa) po dionici
dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane
dobiti Društva iz poslovnih godina 2003., 2004., 2015. i 2017., te iz dijela dobiti Društva iz poslovne
godine 2018.

3.

Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 04. srpnja 2019. godine evidentirani
kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Datum
od kojeg će se trgovati dionicom društva Atlantic Grupa d.d. bez prava na isplatu dividende je 03.
srpnja 2019. godine (ex date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 18. srpnja 2019.
godine (payment date).

4.

Preostala neto dobit za poslovnu godinu 2018., u iznosu od kn 6.748.704,41 (šest milijuna sedamsto
četrdeset osam tisuća sedamsto četiri kune i četrdeset jedna lipa), ostaje u zadržanoj
(neraspoređenoj) dobiti Društva.

5.

Prijedlog iz ove Odluke uputit će se Glavnoj skupštini na usvajanje.

Zdenko Adrović
Predsjednik Nadzornog odbora

