
KAPITALSKA DRUŽBA

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

Upravi družbe 
Sava, d. d. 
Dunajska cesta 152 
1000 Ljubljana

Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana vlaga na podlagi določil Zakona o 
gospodarskih družbah (v nadaljevanju : ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe 
Sava, d. d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, ki bo dne 23.12. 2016 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 21.12.2016



I.

K apitalska družba, d. d ., D unajska cesta 119, L jubljana je  im etn ica 4.891.651 delnic družbe Sava, 
d. d.(v nadaljevanju: d ru ž b a ) , kar predstavlja  skupaj 22 ,57%  osnovnega kapitala družbe, s čim er je  
izkazan njun pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

P red lagateljica vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa 4b.) točke 4. dnevnega reda skupščine - 
»Prenehanje m andata članov nadzornega sveta in uprave te r im enovanje članov upravnega odbora«, 
in sporoča, da bo na skupščini skušala ostale deln ičarje prepričati, da bodo glasovali za njen 
nasprotni predlog, kot sledi:

P redlog sklepa 4b.) točke 4. dnevnega reda -  P renehanje m andata članov nadzornega sveta in 
uprave te r im enovanje članov upravnega odbora

Predlog sklepa :

Zaradi uvedbe enotirnega sistem a upravljanja se za obdobje 5 let, s pričetkom  m andata z dnem  vpisa 
sprem em be statuta družbe v sodni register, za člane upravnega odbora im enuje:

1. T ino  P elcar B urgar
2. K lem ena B oštjančiča
3. D ejana Raj barja
4. A leša Škoberneta

O brazložitev:

Skupščini se za člana upravnega odbora nam esto M atevža M arca predlaga K lem na B oštjančiča.

K lem en B oštjančič, letnik 1972, je  univerzitetni diplom irani ekonom ist, je  lastnik in d irek tor družbe 
Brio svetovalni center, d .o .o ., ki se ukvarja z izobraževanjem  te r poslovnim  in psihološkim  
svetovanjem . Ima bogate izkušnje s poslovodenjem  in nadziranjem  gospodarskih  družb. V preteklosti 
je  bil predsednik uprave družbe A dria A irw ays, d.d., p redsednik/član  uprave družbe M ineral, d.d., 
prokurist v družbi T rim o, d.d., predsednik N S  družbe V egrad, d .d., zasedal je  tudi vodstvene funkcije 
v družbi Petrol, d.d., še vedno pa je  član N S družbe Intereuropa, d.d. in član N S družbe M erkur 
T rgovina, d.d.

Predlagateljica  predlaga, da se o njenem  nasprotnem  predlogu sklepa pred predlogom  sklepa  
uprave in nadzornega sveta družbe ozirom a pred nasprotnim i predlogi drugih deln ičarjev.
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