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4. Spremembe statuta družbe
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.

Besedilo predlaganih sprememb statuta:
1) V 8. točki Statuta se 6. odstavek, ki se glasi: »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo
glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan).« črta in se ga nadomesti z besedilom:
»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan, ki ga
določa zakon o gospodarskih družbah (presečni dan).«
2) Dopolni se 8. točka Statuta, tako, da se dodajo novi 8., 9. in 10. odstavek, ki se glasijo:
»Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji
udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti
(elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa
slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtim odstavkom 297. člena ZGD-1.
Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:
•
•

•

•

•

tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih
pooblaščencev na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem
olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih
predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi
izpodbijanja sklepov v realnem času,
tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi
v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz devetega odstavka tega člena
statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj
en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na
elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani
družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«
Direktorica: Tanja Petročnik
Predsednik nadzornega sveta: France Pevec

