
 
OBAVIJEST 

 
O SAZIVANJU REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE 

HRVATSKE PRIVATE EQUITY I VENTURE CAPITAL ASOCIJACIJE 
 
Poštovani članovi i svi drugi zainteresirani, 
 
Pozivamo Vas da sudjelujete na redovnoj sjednici Skupštine Hrvatske Private Equity i Venture Capital Asocijacije (HVCA) 
koja će se održati u 16:00 u četvrtak, 25. ožujka 2021., osobno i online.  
 
Skupština će se u konferencijskoj sali Brijuni, Regus HOTO Tower, 1. kat, Savska cesta 32, Zagreb. Zbog epidemioloških mjera i 
ograničenja, osobno sudjelovanje bit će ograničeno samo na članove. Na događaju će se primijeniti sve preporučene epidemiološke 
mjere (nošenje maski je obvezno). Na sjednici Skupštine HVCA biti će moguće sudjelovati online putem platforme Zoom, a online 
sudjelovanje otvoreno je za širu javnost koja je profesionalno zainteresirana za private equity i venture capital industriju.   
 
Prijedlog Dnevnog reda sjednice Skupštine je sljedeći: 

1. Izvještaj predsjednice o aktivnostima u 2020. godini 
2. Financijski izvještaj za 2020. godinu 
3. Prezentacija programa i aktivnosti za 2021. godinu 

a. Predstavljanje planiranih događaja za 2021. godinu 
i. Međunarodna PE&VC konferencija (15. lipnja 2021., BestInvest.hr) 

ii. Natječaj za nagradu BestInvest.hr (nominacija, komisija, kategorije) 
iii. Stručni seminar i konferencija o Održivom financiranju (datum: TBD) 
iv. Serija video podcastova i predstavljanja fondova / ulaganja  

b. Prezentacija planiranih publikacija za 2021 
i. Hrvatske priče o uspjehu, PE&VC ulaganja (datum izdanja: 1. lipnja 2021.), dvojezično (HR i EN)  

ii. Održivo financiranje (datum izdanja: TBD) 
c. Ankete i prikupljanje podataka (za CVCA i kao dio Europske zadruge za podatke, Invest Europe) 
d. Suradnja s vodećim globalnim i regionalnim organizatorima PE&VC događanja  

4. Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu 
5. Prijedlog odluke o članarinama za 2021. godinu 
6. Glasanje o predloženom programu i aktivnostima za 2021. godinu 
7. Glasanje o predloženom financijskom planu za 2021. godinu 
8. Izbor novih dodatnih članova Upravnog odbora za nove redovne članove  

(postojeći članovi Upravnog odbora se ne mijenjaju) 
9. Razno 

Svi članovi su u mogućnosti dati svoje sugestije i komentare na prijedlog Dnevnog reda najkasnije do 16:00 sati u srijedu, 24. ožujka 
2021. Članovi udruge dobiti će sve potrebne materijale prije održavanja Skupštine.  
 
Prijava za sudjelovanje na Skupštini je obavezna. Sudjelovanje bez prethodne registracije neće biti moguće. Ljubazno Vas molimo da 
se registrirajte online do 17:00 sati u srijedu, 24. ožujka 2021. na:  
https://cvca-general-assembly-meeting.eventbrite.co.uk 
 
Ne-članovi koji bi se željeli pridružiti HVCA moraju ispuniti Prijavnicu za članstvo na hrvatskom ili engleskom jeziku, dostupan na 
webstranicama HVCA na https://www.cvca.hr/hr/clanstvo. Popunjenu Prijavnicu za članstvo poslati na email mirna.marovic@cvca.hr 
do 17:00 sati u srijedu, 24. ožujka 2021. godine. Postojeći članovi ne trebaju ponovo ispunjavati Prijavnicu za članstvo.  
 
Za sva pitanja u svezi održavanja Skupštine i pristupanja u članstvo molimo obratite se Predsjednici HVCA emailom / telefonom.  
 
S poštovanjem,  

 
Mirna Marović 
Predsjednica, Hrvatska Private Equity i Venture Capital Asocijacija (HVCA) 
Ured Predsjednice, Savska cesta 32, Zagreb  
Email: mirna.marovic@cvca.hr; Tel: +385 1 4828 466, Mob: +385 99 4828 466  


