Upravi družbe
Perutnina Ptuj, d.d.
Potrčeva c. 10
2250 Ptuj

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana,
vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi
sklica 16. zasedanja skupščine delničarjev družbe Perutnina Ptuj, d.d., ki bo dne 23.12.2010

NASPROTNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 13.12.2010

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747
Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani v registrskem vložku 1/28739/00; matična št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 304.809.480,50 EUR.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (v
nadaljevanju predlagateljica) je v svojem imenu in za svoj račun imetnica 586.392 delnic družbe Perutnina
Ptuj, d. d. (v nadaljevanju družba), v svojem imenu in za račun Prvega pokojninskega sklada pa imetnica
10.379 delnic družbe, kar skupaj predstavlja 10,10 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen
pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.
Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 16. seje skupščine družbe, ki bo dne 23.12.
2010 in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu uprave in nadzornega sveta, ter da bo skušala ostale
delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:
3. točka dnevnega reda – Pooblastilo upravi za pridobivanje in odvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa št. 3:
(1) Skupščina na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča
upravo družbe, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi največ do 600.000 lastnih delnic, pri
čemer mora uprava družbe lastne delnice pridobivati in odsvajati na način, da delež lastnih delnic družbe v
nobenem trenutku ne presega 10% osnovnega kapitala družbe. Najvišja nakupna cena za delnico ne sme
presegati 25,00 EUR na dan odkupa, najnižja nakupna cena za delnico pa ne sme biti nižja od 10,00 EUR.
(2) Cena po kateri bo družba odsvajala lastne delnice ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice.
(3) Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic v okviru tega pooblastila oblikovati rezerve za lastne
delnice v skladu s 4. točko 8. člena statuta družbe in 2. odstavkom 247. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
(4) Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic je uprava družbe vezana na določilo 221. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
(5) Pri odsvajanju lastnih delnic s strani uprave družbe imajo delničarji prednostno pravico.
(6) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic iz prvega odstavka tega sklepa velja 36 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa.
(7) Uprava družbe mora na prvi naslednji redni skupščini, ki sledi datumu pridobitve lastnih delnic na
podlagi tega pooblastila, delničarjem poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu
pridobljenih lastnih delnic ter o vrednosti pridobljenih lastnih delnic. Uprava družbe mora na prvi naslednji
redni skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih
delnic.
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Obrazložitev:
Predlagateljica predlaga, da se upravi družbe podeli pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic skladno z
osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1. Upravi družbe se s pooblastilom omogoča nakup do
600.000 lastnih delnic družbe Perutnina Ptuj d. d., pri čemer mora slednja lastne delnice pridobivati in
odsvajati na način, da delež lastnih delnic družbe v nobenem trenutku ne presega 10 % osnovnega kapitala
družbe. Uprava družbe je dolžna pri pridobivanju in odvajanju lastnih delnic upoštevati določilo 221. člena
ZGD-1 in vse delničarje ob enakih pogojih enako obravnavati. Pri odsvajanju lastnih delnic je uprava družbe
dolžna prav tako upoštevati prednostno pravico obstoječih delničarjev.

Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom
sklepov, ki sta jih podala uprava in nadzorni svet družbe ter pred morebitnimi nasprotnimi
predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba,
predsednik uprave
Borut Jamnik
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