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Zadeva: Skupščina družbe  

 

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

podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 11. skupščine 

delničarjev družbe TERME OLIMIA BAZENI, d. d., ki bo 29. 6. 2010  

NASPROTNI PREDLOG 

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

nadaljevanju predlagateljica) je imetnica 251.550 delnic družbe TERME OLIMIA BAZENI, d. d. (v 

nadaljevanju družba), kar predstavlja 49,70 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni 

interes za vložitev nasprotnega predloga.  

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 11. skupščine družbe in sporoča, da bo na 

skupščini ugovarjala predlogu uprave in nadzornega sveta, 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 bilančnem dobičku, njegovi uporabi in podelitvi razrešnice 

upravi in nadzornemu svetu 

Predlog sklepa: 

3.1.  Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2009 1.044.822,24 EUR. 

        Bilančni dobiček za poslovno leto 2009 se uporabi za naslednje namene: 

a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 40.488,00 EUR, tako da dividenda na delnico znaša 

0,08 EUR. Izplačilo dividende se opravi v tridesetih dneh po datumu skupščine osebam, ki so 

na dan 1. 7. 2010 vpisane kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih 

vrednostnih papirjev. 
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b) O uporabi preostalega bilančnega dobička v višini 1.004.334,24 EUR bo odločeno v 

naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). 

 

 

3.2.  Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009, s katero potrjuje in 

odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2009. 

 

Obrazložitev: 

 

Predlagateljica meni, da lahko družba glede na njeno poslovanje in finančni položaj za delitev med delničarje 

uporabi dobro tretjino čistega poslovnega izida leta 2009, kar znaša 40.488,00 EUR, kot izhaja iz 

predlaganega sklepa. 

 

Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa uprave 

in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev. 

  

 

Kapitalska družba, d. d. 

 

 

 

  

mag. Anja Strojin Štampar  Bachtiar Djalil 
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