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Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, 
Ljubljana, ki jo zastopata predsednik uprave Bachtiar Djalil in član uprave Gregor 
Bajraktarevič ter Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopata 
predsednica uprave Lidija Glavina in članica uprave Nada Drobne Popovič, vlagata na 
podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 
27. redne skupščine delničarjev delniške družbe CETIS, d.d., grafične in dokumentacijske 
storitve, naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Ljubljana, 23. 8. 2017



I.

Slovenski državni holding, d. d., je imetnik 14.948 delnic družbe CETIS, grafične in 
dokumentacijske storitve, d. d. (v nadaljevanju: Cetis oz. družba) kar predstavlja 7,47 % 
osnovnega kapitala omenjene družbe, Kapitalska družba, d. d., pa je imetnica 15.609 delnic 
družbe, kar predstavlja 7,8 % osnovnega kapitala družbe. Skupaj sta Slovenski državni 
holding, d. d. in Kapitalska družba, d. d. (v nadaljevanju skupaj: predlagatelja) imetnika 
30.557 delnic, kar predstavlja 15,27 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun 
pravni interes za vložitev naslednjih nasprotnih predlogov.

II.

Predlagatelja vlagata nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 27. redne skupščine 
družbe, in sicer k sklepu pod tč. 3.1., in sporočata, da bosta skušala tudi ostale delničarje 
prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

3. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe CETIS, d. d. za poslovno leto 2016 
in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 
2016 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, 
poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno 
leto 2016 in njuni potrditvi, informacij o prejemkih članov organov vodenja in 
nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice 
organom vodenja in nadzora

Predlog sklepa:

»3.1. Bilančni dobiček družbe Cetis d. d., ki na dan 31.12. 2016 znaša 173.666,60 EUR, 
se uporabi za:

del bilančnega dobička v višini 170.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. 
Dividenda znaša 0,85 EUR bruto na delnico in se izplača v roku 60 dni po 
sprejetju tega sklepa tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri 
KDD en delovni dan pred dnem izplačila.

- preostanek bilančnega dobička v višini 3.666,60 EUR ostane nerazporejen.«

Obrazložitev:
Predlagatelja vlagata nasprotni predlog in v njem predlagata, da se za izplačilo dividend 
nameni znesek bilančnega dobička in sicer 170.000 EUR, medtem ko se preostali bilančni 
dobiček v višini 3.666,60 EUR prenese v poslovno leto 2017 kot preneseni dobiček.

Predlagatelja namreč menita, da lahko družba glede na njeno poslovanje in finančni položaj 
za razdelitev med delničarje uporabi bilančni dobiček.

Izplačilo predlaganega zneska, ki se naj bi ga namenilo za izplačilo dividend delničarjem 
družbe, po mnenju predlagateljev ne bi v ničemer poseglo v nadaljnje nemoteno poslovanje 
družbe oziroma ne bi v ničemer ogrozilo nadaljnje zdrave in stabilne rasti družbe.

Predlagatelja predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom 
sklepa uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih 
delničarjev.
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