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Kapitalska druţba, d. d.                            Slovenska odškodninska druţba, d. d. 

Dunajska cesta 119              Mala ulica 5 
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Kapitalska druţba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in 

Slovenska odškodninska druţba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, vlagata na podlagi določil Zakona o 

gospodarskih druţbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 15. skupščine delničarjev druţbe 

Ţito, d. d., Šmartinska 154, Ljubljana, ki bo dne 2. 7. 2010 naslednji 
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I. 

Kapitalska druţba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je 

imetnica 53.268  delnic druţbe Ţito, d. d., Šmartinska 154, Ljubljana, (v nadaljevanju druţba), 

Slovenska odškodninska druţba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju predlagateljici) pa je 

imetnica 43.636 delnic omenjene druţbe, kar skupaj predstavlja 27,23 % osnovnega kapitala druţbe, s 

čimer je izkazan njun pravni interes za vloţitev tega nasprotnega predloga. 

II. 

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda 15. seje skupščine druţbe in 

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

nasprotni predlog, kot sledi: 

2. Predstavitev letnega poročila druţbe ŢITO, d. d. in SKUPINE ŢITO, d. d., poročila revizorja  

in poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009, seznanitev s  

prejemki članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička ter podelitev  

razrešnice upravi in nadzornemu svetu  

Predlog sklepa:  

2.1. Bilančni dobiček druţbe, ki na dan 31. 12. 2009 znaša 24.939.677,25 EUR, se uporabi na 

naslednji  način:  

       - del bilančnega dobička v višini 1.481.533,20 EUR se razdeli delničarjem, ki so vpisani v          

delniško knjigo na drugi delovni dan po zasedanju skupščine, pri čemer dividenda znaša 4,20          

EUR bruto na delnico, dividende pa se izplačajo delničarjem na dan 26. 10. 2010 v nerevaloriziranem 

znesku;  

       - preostali del bilančnega dobička v znesku 23.458.144,05 EUR se prenese v poslovno leto 2010          

kot preneseni dobiček.  

2.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2009.  

2.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2009. 

Obrazloţitev: 

Predlagateljici ugotavljata, da druţba razpolaga z visokim zneskom nerazporejenega dobička iz 

preteklih let, ki skupaj s čistim dobičkom leta 2009 sestavlja bilančni dobiček tega leta in ga po 

predlogu uprave prenaša tudi v naslednje leto. Zaradi zagotovitve stabilnosti dividendne politike 

druţbe zato predlagata nekoliko višjo dividendo od predlagane,  ki v ničemer ne bo ogrozila 

finančnega poloţaja druţbe in njenih razvojnih načrtov.  
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Predlagateljici predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu sklepa glasuje pred predlogom 

sklepa uprave in nadzornega sveta druţbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih 

delničarjev. 

 

 

Kapitalska druţba d. d.       Slovenska odškodninska druţba, d. d. 

 

članica uprave mag. Anja Strojin Štampar   direktor mag. Tomaţ Kuntarič 

 

član uprave Bachtiar Djalil                                   namestnik direktorja Matjaţ Jauk 

 


