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Nasprotni predlog 
 

 

 

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ki je imetnica 736.939 

delnic družbe Unior Kovaška industrija, d. d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 31,51 

% osnovnega kapitala družbe in Slovenska odškodninska družba, d. d., ki je imetnica 307.084 

delnic družbe, kar predstavlja 13,13 % osnovnega kapitala družbe, vlagata  nasprotni  predlog 

k 7. in 9. točki dnevnega reda 13. seje skupščine družbe, ki bo dne 22. 7. 2009 in sporočata, 

da bosta na skupščini ugovarjali predlogoma sklepov uprave in nadzornega sveta družbe, ter 

da bosta skušali ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni 

predlog, kot sledi: 

 

 

7. točka dnevnega reda – Redno povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic 

 

Predlog sklepa: 

»Osnovni kapital družbe, ki znaša 19.516.057,42 EUR, se poveča za največ 4.172.926,06 

EUR, tako da po povečanju znaša največ 23.688.983,48 EUR. Povečanje osnovnega kapitala 

se izvede z izdajo največ 500.000 novih navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic. Po 

povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital družbe razdeljen na največ 2.838.414 

kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe 

enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 8,346 EUR.  

 

Emisijska vrednost ene delnice je 20,00 EUR, emisijska vrednost vseh novih delnic pa največ 

10.000.000,00 EUR. 

 

Dosedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic, zato imajo osebe, ki 

bodo na dan objave prospekta (presečni dan) vpisane v delniško knjigo kot delničarji, 

prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu, 

tako da imajo prednostno pravico do vpisa 0,21382 delnice za vsako 1 delnico, katere 



imetniki so. Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v 15 dneh, z začetkom peti 

delovni dan po objavi prospekta (prvi krog).  

 

Če vsi delničarji v roku, določenem v prejšnjem odstavku, ne bodo uveljavili prednostne 

pravice in ne bodo vpisali vseh delnic, bo uprava k vpisu in vplačilu delnic pozvala tiste 

delničarje, ki so v prvem krogu izkoristili prednostno pravico do vpisa novih delnic (drugi 

krog). Število delnic, ki jih lahko vpišejo in vplačajo delničarji v drugem krogu, se določi 

glede na delež vpisanih delnic iz prvega kroga. Delničarji lahko vpišejo in vplačajo delnice v 

drugem krogu v 15 dneh po objavi poziva v časopisu Delo.  

 

Poziv za vplačilo in vpis delnic v drugem krogu bo uprava družbe objavila najkasneje sedmi 

delovni dan po zaključku prvega kroga. 

 

Delnice, za katere delničarji niso izkoristili pravice vpisa v prvem in drugem krogu, se 

ponudijo v odkup tretjim osebam (tretji krog). Rok za vpis in vplačilo delnic v tretjem krogu 

je 15 dni po objavi poziva v časopisu Delo. Poziv za vplačilo in vpis delnic v tretjem krogu 

bo uprava družbe objavila najkasneje sedmi delovni dan po zaključku drugega kroga. 

 

Dosedanji delničarji bodo imeli možnost, da bodo z ustrezno izjavo na vpisnici omejili svoj 

vpis tako, da bodo, ne glede na število delnic, ki jih bodo vpisali, v primeru, da bo končni 

skupni delež vpisanih delnic znašal manj kot 500.000 delnic, vpisali največ samo tisto število 

delnic, s katerim ohranijo svoj sorazmerni delež v osnovnem kapitalu družbe pred začetkom 

tega postopka povečanja osnovnega kapitala. V primeru, da bo prišlo do take omejitve števila 

vpisanih delnic, se bo tem dosedanjim delničarjem brezobrestno vrnil presežek vplačil na 

transakcijski račun, naveden na vpisni izjavi, v 15 delovnih dneh po objavi rezultata vpisa in 

vplačila delnic.    

 

Delnice se vplačuje v denarju. Izdane bodo v nematerializirani obliki po vpisu povečanja 

osnovnega kapitala v sodni register. 

 

Povečanje osnovnega kapitala se šteje za uspešno izvedeno, če bo vpisanih in vplačanih 

najmanj 40 odstotkov novoizdanih delnic najkasneje do 30. 6. 2010. 

 

Če v rokih za vpis in vplačilo delnic ne bo vpisanih in vplačanih najmanj 40 odstotkov 

novoizdanih delnic, bodo vplačila vpisnikom vrnjena v petnajstih delovnih dneh z nakazilom 

na transakcijski račun, naveden na vpisni izjavi. Vplačila bodo vrnjena brezobrestno.   

 

Nadzorni svet se pooblašča, da uskladi statut skladno s predmetnim sklepom o povečanju 

osnovnega kapitala.« 

 

 

Obrazložitev: 

Predlagatelja predlagata, da se v zaostrenih gospodarskih razmerah določi nižja emisijska 

vrednost, po kateri se bodo vpisovale in vplačevale delnice v dokapitalizaciji in na podlagi 

opravljenega vrednotenja družbe Unior, d. d. ocenjujeta, da je za potrebe povečanja 

osnovnega kapitala družbe primerna emisijska vrednost delnice 20,00 EUR. 



9. točka dnevnega reda – Pridobivanje lastnih delnic 

 

Predlog sklepa: 

»Skupščina družbe Unior Kovaška industrija, d. d. na podlagi osme alineje prvega odstavka 

247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da v imenu in za račun družbe kupi do 233.841 

lastnih delnic, kar predstavlja 10 % osnovnega kapitala družbe. Pri pridobivanju lastnih 

delnic nabavna cena ne sme znašati manj kot 20,00 EUR in ne več kot 28,50 EUR. Pri 

odsvojitvi pa mora biti prodajna cena višja od nabavne cene lastnih delnic. Uprava lahko 

pridobiva lastne delnice zaradi ohranitve vrednosti premoženja družbe. Delničarji imajo pri 

pridobivanju in pri odsvojitvi delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega pooblastila, 

prednostno pravico ter morajo biti ob enakih pogojih enako obravnavani. To pooblastilo velja 

36 mesecev od dneva sprejema sklepa skupščine.«   

 

 

Obrazložitev: 

Predlagatelja ocenjujeta, da je bil prvotno predlagani razpon cene, po kateri bo družba lahko 

pridobivala lastne delnice prevelik, zato predlagata razpon cene, kot je razviden iz predloga 

sklepa.  
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