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Zadeva: 25. skupščina družbe

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, in 

M odra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana vlagata na podlagi določil Zakona o 

gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 25. skupščine delničarjev družbe 

Gorenje, d. d., ki bo 9. 1. 2018 naslednji

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 je  

imetnica 3.998.653 delnic družbe Gorenje, d. d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 16,37 % 

osnovnega kapitala družbe, M odra zavarovalnica, d.d. pa je  v imenu in za račun PPS imetnica 58.791 

delnic družbe, kar predstavlja 0,24 % osnovnega kapitala družbe ter v imenu in za račun KS PPS 

imetnica 51.094 delnic družbe, kar predstavlja 0,21 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je  izkazan 

njun pravni interes za vložitev nasprotnega predloga. Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k 1. točki 

dnevnega reda 25. skupščine družbe in sporočata, da bosta na skupščini ugovarjali predlogu, k ije  podan 

v sklicu skupščine, ter da bosta skušali ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za 

njun nasprotni predlog, kot sledi:

1. točka dnevnega reda -  Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

»Za predsednika skupščine se imenuje Gorazd Podbevšek.

Za verifikacijsko komisijo se izvolijo:

Robert Ernesti, predsednik,

Gregor Mavsar, član,

Milena Obu, članica.«

NASPROTNI PREDLOG



Obrazložitev:

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k predlogu sklepa o imenovanju predsednika skupščine, s 

katerim predlagata, da se namesto odvetnika Kristijana Antona Kontarščaka za predsednika skupščine 

imenuje Gorazd Podbevšek. Gorazd Podbevšek je  v preteklosti že vodil skupščine velikih gospodarskih 

družb in je  strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami s področja korporativnega upravljanja.

Predlagateljici predlagata, da se o njunem predlogu sklepa odloča pred predlogom sklepa, k i je  podan v 

sklicu skupščine, oziroma pred predlogi sklepov drugih delničarjev.
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