Kapitalska družba, d. d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

Slovenska odškodninska družba, d. d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

Intertrade ITA, d. d.
Tomšičeva 3
1000 Ljubljana

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in
Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, vlagata na podlagi določil Zakona o
gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 16. skupščine delničarjev družbe
Intertrade ITA, d. d. Tomšičeva 3, Ljubljana, ki bo dne 6. 7. 2010 naslednji
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I.
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je
imetnica 3.548 delnic družbe Intertrade ITA, d. d. Tomšičeva 3, Ljubljana, (v nadaljevanju družba),
Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju predlagateljici) pa je
imetnica 3.549 delnic omenjene družbe, kar skupaj predstavlja 15,38 % osnovnega kapitala družbe, s
čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga.

II.
Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 16. seje skupščine družbe in
sporočata, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun
nasprotni predlog, kot sledi:
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2009 znaša 3.734.026 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega
dobička preteklih let v višini 3.463.150 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2009 v višini 270.876
EUR se uporabi:
-

3.733.814,70 EUR za izplačilo dividend delničarjem, kar predstavlja 53,70 EUR na
delnico družbe;
preostali bilančni dobiček v višini 211,30 EUR ostane neporabljen oziroma bo o njegovi
uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Dividende bo družba izplačala najkasneje v roku 60 (šestdeset) dni od dneva sprejetja sklepa
skupščine, in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi, d.d. na
presečni datum 8. 7. 2010. Vir za izplačilo dividend je preneseni dobiček iz prejšnjih let.
Obrazložitev:
Predlagateljici predlagata, da lahko družba glede na njeno poslovanje in finančni položaj za razdelitev
med delničarje uporabi celotni bilančni dobiček in s tem izplača višjo dividendo na delnico. Podjetje
posluje brez finančnega dolga in razpolaga s presežkom denarnih sredstev, ki so v večini plasirana v
kratkoročne finančne naložbe, ki na dan 31. 12. 2009 znašajo 12,44 mio EUR. Skupni znesek denarja
za izplačilo dividende v višini 53,70 EUR na delnico bi tako predstavljal samo 30 % kratkoročnih
finančnih naložb.
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Predlagateljici predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa
uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba d. d.
predsednik uprave Borut Jamnik

Slovenska odškodninska družba, d. d.
direktor mag. Tomaž Kuntarič

članica uprave mag. Anja Strojin Štampar

namestnik direktorja Matjaž Jauk

-

v vednost: Nadzornemu svetu družbe
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