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Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani v registrskem vložku 1/28739/00; matična št. 5986010;  
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 304.809.480,50 EUR. 

  

Juteks, d.d. 

Ložnica 53 a 

3310 Žalec 

Upravi družbe 

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana  

vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 14. 

skupščine  delničarjev družbe Juteks, d. d., ki bo dne 10. 6. 2010 naslednji 

 

Nasprotni predlog 
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I. 

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

nadaljevanju: predlagateljica) je imetnica 108.846 delnic družbe Juteks, d. d. (v nadaljevanju: družba), kar 

skupaj predstavlja 16,97 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev 

nasprotnega predloga. 

II. 

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 14. seje skupščine družbe, ki bo dne 10. 6. 

2010 in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu uprave, ter da bo skušala ostale delničarje 

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

3. točka dnevnega reda: Spremembe besedila statuta družbe 

Predlog sklepa: 

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta o razširitvi dejavnosti, sestavi uprave in uskladitvi z 

določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o  gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur. l. RS, št. 

42/2009), o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev, ter o prijavi in 

pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila predloga sprememb statuta, ki je sestavni del gradiva 

skupščine, vendar z naslednjima popravkoma oziroma spremembama, in sicer: 

1. Besedilo točke 8.5. statuta se spremeni, tako da se glasi: 

»Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz 

dobička in za razdelitev med delničarje tudi za druge namene, in sicer za izplačilo nagrade upravi 

družbe. Nagrada se lahko upravi v celoti ali delno izplača v gotovini, delnicah družbe ali delniških 

opcijah. O izplačilu nagrade upravi iz bilančnega dobička družbe odloča skupščina na predlog 

uprave in nadzornega sveta. 

 Na bilančnem dobičku družbe so lahko udeleženi tudi delavci družbe, v skladu z Zakonom o udeležbi 

delavcev pri dobičku. Družba lahko sklene pogodbo o udeležbi delavcev pri bilančnem dobičku. O 

pooblastilu upravi družbe za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku družbe odloča 

skupščina. » 

2. Črta se točka 8.6. statuta. 
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Obrazložitev: 

Predlagateljica se strinja s spremembami statuta družbe v vsebini kot sta jih v sklicu skupščine predlagala 

uprava in nadzorni svet družbe, s  popravki oziroma spremembami, kot je razvidno zgoraj. 

Z ozirom na to, da je bil sprejet zakon, ki omogoča udeležbo delavcev na dobičku, predlagateljica predlaga 

spremembo oziroma korekcijo besedila statuta, ki se nanaša na možnost udeležbe delavcev pri dobičku 

družbe, ter v povezavi s tem hkrati  tudi črtanje nekaterih določb iz točke 8.6. statuta, kot nepotrebnih. 

Ker je udeležba uprave in delavcev na bilančnem dobičku družbe po predlogu  celovito urejena v 

predlaganem novem besedilu točke 8.5. statuta, se predlaga tudi črtanje točke 8.6. statuta v celoti. 

Predlagateljica predlaga, da se o njenem  nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa, ki sta ga 

podala uprava in nadzorni svet družbe oziroma pred morebitnimi nasprotnimi predlogi  drugih delničarjev. 

 

Kapitalska družba, d. d. 

   

Borut Jamnik   

Predsednik uprave   

   

 

 
 

 

                                                            

 

 

 


