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Zadeva: Skupščina družbe

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 14. skupščine
delničarjev družbe GORENJE, d. d., ki bo dne 28. 5. 2010 naslednji

Nasprotni predlog

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predlagateljica) je v svojem imenu in za svoj račun imetnica 3.534.615 delnic družbe GORENJE, d.
d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 25,19% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni
interes za vložitev nasprotnega predloga. Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda
(predloga sklepov 2. a in 2. b) 14. skupščine družbe, ki bo dne 28. 5. 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:
2. točka dnevnega reda – Povečanje osnovnega kapitala družbe
Predlog sklepa k točki 2. a):
»Osnovni kapital družbe, ki znaša 58.546.152,56 EUR in je razdeljen na 14.030.000 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za 7.832.064,76 EUR, na 66.378.217,32 EUR. Nove delnice
tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.
Povečanje osnovnega kapitala v znesku 7.832.064,76 EUR se izvede z izdajo 1.876.876 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vložke, pri čemer znaša prodajna cena ene delnice
13,32 EUR.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic znaša 30 (trideset) dni od dneva sprejema tega sklepa.
Prednostna pravica obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic se izključi.
Vse novoizdane delnice se ponudijo v odkup IFC-ju, članu svetovne banke.
Vpisnik je dolžan ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice.«
Poročilo uprave o utemeljenih razlogih za popolno ali delno izključitev prednostne pravice (v skladu s 4.
odst. 337. člena ZGD-1) je dostopno na spletni strani www.gorenje.com

Predlog sklepa k točki 2. b):
»Osnovni kapital družbe, ki bo po izvedenem povečanju kapitala, opredeljenem v točki 2. a, znašal
66.378.217,32 EUR in bo razdeljen na 15.906.876 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic,
se poveča za dodatnih največ 7.832.064,76 EUR, na največ 74.210.282,09 EUR. Nove delnice tvorijo z že
izdanimi delnicami isti razred.
Povečanje osnovnega kapitala v znesku največ 7.832.064,76 EUR se izvede z izdajo največ 1.876.876 novih
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vložke, pri čemer znaša prodajna cena ene
delnice 13,32 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede v treh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v
odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo, in bodo lahko vpisali
in vplačali sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu.
Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni.
V primeru, da bo število ponudnikov, ki bodo vpisali in vplačali nove delnice v drugem krogu, preseglo
število delnic, ki ne bodo vpisane in vplačane v prvem krogu, se ponudnikom omogoči vpis in vplačilo sorazmernega števila delnic, ki se določi v razmerju med številom delnic, ki niso bile vpisane in vplačane v
prvem krogu in vsemi vpisanimi in vplačanimi delnicami v drugem krogu. Presežki vplačil za novo izdane
delnice se ponudnikom vrnejo v roku 15 dni po vpisu in vplačilu novih delnic.
Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, uprava izdajatelja, v soglasju z nadzornim svetom, ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam (tretji krog).
Povečanje osnovnega kapitala se šteje za uspešno izvedeno, če bo v rokih, ki bodo opredeljeni v prospektu in
določeni v skladu z zakonodajo, vpisanih in vplačanih najmanj 70% novoizdanih delnic.
Obstoječi delničarji in tretje osebe bodo v vseh treh krogih vpisovanja in vplačevanja delnic imeli možnost,
da bodo z ustrezno izjavo na vpisnem potrdilu omejili svoj vpis tako, da bodo vnaprej določili najvišji lastni-

ški delež oziroma število delnic, ki jih lahko imajo v družbi po zaključeni dokapitalizaciji družbe na podlagi
tega skupščinskega sklepa.
Podrobnosti glede povečanja kapitala v treh krogih določi uprava ob soglasju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v prospektu.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede takoj po registraciji delničarja IFC kot novega delničarja pri Klirinško depotni družbi, na podlagi povečanja osnovnega kapitala iz točke 2. a).
Vpisniki so dolžni ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice.«

Obrazložitev:
Dne 4. 5. 2010 je bilo na Seonet-u Ljubljanske borze objavljeno sporočilo družbe, da je kreditni odbor IFC
potrdil investicijo v lastniški in dolžniški kapital družbe, pri čemer IFC predlaga, da bi pri prvem povečanju
osnovnega kapitala sodeloval z vplačilom 25 milijonov evrov, s preostalimi 5 milijoni evrov pa bi sodeloval
pri drugem povečanju osnovnega kapitala. Upoštevaje navedeno objavo, predlagateljica predlaga, da se
ustrezno prilagodi sklep pod točko 2. a tako, da se zmanjša višina prvega povečanja osnovnega kapitala,
hkrati pa predlaga tudi, da se višina povečanja osnovnega kapitala po predlogu sklepa pod točko 2. b poveča
tako, da je vsota obeh povečanj približno enaka kot predlagano ob sklicu skupščine.
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