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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 skupščine delničarjev družbe 

Pomurske mlekarne, d. d., ki bo dne 26. 8. 2010 naslednji 
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I. 

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

Ljubljana je  imetnica 5.048 delnic družbe Pomurske mlekarne, d.d. (v nadaljevanju družba), 

Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana pa je imetnica 3.344 delnic 

družbe, kar skupaj predstavlja 8,39 % 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 skupščine družbe in sporočata, da 

bosta na skupščini ugovarjali predlogu uprave in nadzornega sveta, ter da bosta skušali ostale 

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

4. Odločanje o bilančnem dobičku za leto 2009 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu ter 

seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora  

Predlog sklepa  

Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2009  1.091.166,09 EUR. 

Bilančni dobiček za leto 2009 se uporabi, kot sledi: 

del bilančnega dobička v višini 166.910,72 EUR se uporabi za izplačilo dividende delničarjem družbe 

v bruto višini 1,7982 EUR na delnico; izplačilo dividende se opravi v roku 30 dni po sprejemu tega 

sklepa osebam, ki so na dan 28. 8. 2010 vpisane kot imetniki delnic v centralni register 

nematerializiranih vrednostnih papirjev, 

del bilančnega dobička v višini 161.423,80 EUR se nameni za povečanje rezerv za lastne delnice,  

preostanek bilančnega dobička v višini 762.831,57 EUR pa ostane nerazporejen in bo o njegovi 

uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih. 

Skupščina podeli razrešnico upravi – direktorici družbe in celotnemu nadzornemu svetu družbe 

za poslovanje iz leta 2009. 

Skupščina se na podlagi 5. odstavka 294. člena ZGD-1 seznani s prejemki organov vodenja in 

nadzora družbe. 
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Obrazložitev: 

Predlagateljici spreminjata predlog sklepa, predlaganega pod točko 4. dnevnega reda skupščine, v 

delu, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička družbe za leto 2009. Predlagateljici predlagata, da se  

glede na  poslovne rezultate družbe v letu 2009 del bilančnega dobička družbe uporabi za  izplačilo 

dividend delničarjem, in sicer v znesku 166.910,72 EUR oziroma 1,7982 EUR na delnico. Del 

bilančnega dobička, ki naj se po predlogu predlagateljic nameni za izplačilo dividend delničarjem 

družbe predstavlja 4 % osnovnega kapitala družbe,  njegovo izplačilo pa po mnenju predlagateljic ne 

bo v ničemer poseglo v nadaljnje nemoteno poslovanje družbe oziroma ne bo v ničemer ogrozilo 

nadaljnje zdrave in stabilne rasti v družbi. 

Predlagateljici predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklepa, 

ki sta jih podala uprava in nadzorni svet družbe ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi  

drugih delničarjev. 

 

 

Kapitalska družba, d. d.    Slovenska odškodninska družba, d. d. 

članica uprave mag. Anja Strojin Štampar  predsednik uprave mag. Tomaž Kuntarič 

 

 

član uprave Bachtiar Djalil    član uprave Krešo Šavrič 

 

 

 

                                                                                           

 

 

Ljubljana, 19. 8. 2010 

 


