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

imenu in za svoj račun vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in 

na podlagi sklica 12. skupščine delničarjev družbe HTG Sežana, d. d., ki bo dne 6. 8. 2010 naslednji  
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Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v 

nadaljevanju: predlagateljica), je imetnica 35.495 delnic družbe HTG Sežana, d. d. (v nadaljevanju družba), 

kar predstavlja 14,44 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan pravni interes za vložitev nasprotnega 

predloga. Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda (sklep 3.1.) 12. skupščine družbe, 

ki bo dne 6. 8. 2010 in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu upravnega odbora ter, da bo skušala 

ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi: 

3. točka dnevnega reda – Sprejem sklepa o uporabi dobička ter podelitev razrešnice upravi in 

nadzornemu svetu 

Sprejme se predlagani sklep pod točko 3.1 dnevnega reda skupščine, vendar s spremembami kot sledi: 

Predlog sklepa 3.1: 

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009,  znaša 540.276,09 EUR. 

Del dobička v višini 41.785,83 EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem v bruto višini 

0,17 EUR na delnico. 

Ostali del bilančnega dobička, v višini 498.490,26 EUR, ostane nerazporejen in bo o njegovi 

uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih. 

Dividende se izplačajo v denarju v roku 15 dni po sprejemu sklepa s tem, da se dividende izplačajo 

tistim delničarjem, ki bodo kot lastniki delnic vknjiženi v delniško knjigo na dan 10. 8. 2010. 

Obrazložitev: 

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., se ne strinja s predlogom sklepa 

upravnega odbora glede uporabe dobička za leto 2009, saj meni, da družba, glede na okoliščine v katerih 

posluje, lahko zagotovi udeležbo delničarjem v bilančnem dobičku družbe za leto 2009 najmanj v višini 4 % 

osnovnega kapitala, ker udeležba delničarjev na delu bilančnega dobička za leto 2009 v ničemer ne bi 

ogrozila stabilnosti družbe. Upoštevaje navedeno zato predlaga, da se bilančni dobiček za leto 2009 uporabi, 

kot je navedeno v predlogu. Predlagateljica predlaga, da se bilančni dobiček delno uporabi tudi za izplačilo 

dividend, in sicer v višini, kot je navedena zgoraj, o preostalem delu bilančnega dobička pa se bo odločalo v 

naslednjih poslovnih letih. 

Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom upravnega 

odbora družbe. 

   

Kapitalska družba, d. d.   

Borut Jamnik    

predsednik uprave   

 


