
 

 

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe AG, družba za 
investicije d.d., Upravni odbor na zahtevo delničarja po 3. točki 295. člena ZGD-1 sklicuje: 
 

37. skupščino delničarjev družbe AG, družba za investicije d.d, 
ki bo v ponedeljek, dne 29. marca 2021 ob 9.00 uri, v Kamniku, na Kajuhovi poti 4, 

 
 z naslednjim dnevnim redom: 
 
 
1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV 
SKUPŠČINE 
Predlog sklepa št. 1: 
Skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni 
notar. 
 
2. PRENOS PREOSTALIH DELNIC DELNIČARJEV NA GLAVNEGA DELNIČARJA ZA PLAČILO 
PRIMERNEGA NADOMESTILA 
Predlog sklepa št. 2: 
V skladu z 295., 296. in 384. členom ZGD-1: 
1. Družba M.M. Alpha Investment d.o.o. Podgorica, Trg Republike 13, Podgorica, Črna Gora, reg. 
št.: 50585226, (v nadaljevanju: glavni delničar) je imetnik najmanj 1.426.096 delnic izdajateljice 
družbe AG d.d., ki upoštevajoč drugi odstavek 384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 
528. člena ZGD-1 predstavljajo 99,77-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe AG d.d. oziroma 
predstavljajo 99,77-odstotni delež vseh delnic družbe AG d.d. z glasovalno pravico. 
 
2. Vse delnice družbe AG d.d., s sedežem Kajuhova pot 4, Kamnik, matična številka: 5376394000, 
katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja M.M. Alpha Investment d.o.o. 
Podgorica, Trg Republike 13, Podgorica, Črna Gora, za plačilo primerne denarne odpravnine iz 
točke 4.) tega sklepa upravičencem iz točke 5.) tega sklepa. 
 
3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na 
glavnega delničarja. Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa 
sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v register, pri KDD – Centralno klirinški depotni 
družbi, d.o.o., Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajateljice družbe AG d.d., 
Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja. 
 
4. Glavni delničar M.M. Alpha Investment d.o.o. Podgorica je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o 
prenosu delnic v register upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku  13,60 EUR za vsako 
delnico družbe AG d.d. Denarna plačila se od objave vpisa izključitve do izplačila denarne 
odpravnine upravičencem obrestujejo po obrestni meri 5 % letno. 
  
5.Upravičenci do denarne odpravnine so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice 
v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, je: 
a. v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do 
donosov - do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica 
oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva 
iz drugega odstavka 81. b člena ZNVP-A; 
b. v drugih primerih - do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v 
centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81. b člena 
ZNVP-A. 
Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bodo izvršena preko KDD – 
Centralno klirinške depotne družb, d.o.o., Ljubljana, ki bo bo nemudoma po vpisu tega sklepa o 
prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem izplačala denarno odpravnino za pridobljene 
delnice v skladu s tem sklepom. 
 
 
 



 

 

 
Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino 
 
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena 
Zakona o gospodarskih družbah. 
Gradivo za skupščino, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Kajuhova pot 4, Kamnik, vsak 
delovni dan po objavi tega vabila, po vnaprejšnji najavi na info@agog.si ali telefon 01 830 8440. 
Dnevni red s predlogi sklepov ter ostalo gradivo so dostopni na spletni strani družbe www.agog.si. 
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 289.čl., prvega odstavka 300., 301. in 
305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni strani družbe. Sklic skupščine 
se objavi na spletni strani www.ajpes.si. 
 
Dopolnitev dnevnega reda 
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica 
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti 
predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda 
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 
dni po objavi tega sklica, na naslov AG d.d., Kajuhova pot 4, Kamnik in na elektronski naslov: 
info@agog.si . V primeru posredovanja v elektronski obliki se dopolnitev dnevnega reda posreduje 
v skenirani obliki kot priponka. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1. 
 
Predlogi delničarjev 
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi 
v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov AG d.d., Kajuhova pot 4, Kamnik in na elektronski naslov: 
info@agog.si, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1. V primeru posredovanja v elektronski 
obliki, se predlogi delničarjev posredujejo v skenirani obliki kot priponka. 
 
Udeležba na skupščini 
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 pri KDD- 
Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o., Ljubljana na dan 25.03.2021 (presečni dan). Pogoj za 
udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali 
pooblaščencev, je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 
26.03.2021. Prijava udeležbe je lahko posredovana družbi tudi po elektronski pošti na naslov: 
info@agog.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe 
priložiti tudi pooblastilo. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in 
pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek 
pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in žigom 
pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas. 
 
Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje družbi na elektronski naslov: info@agog.si 
in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti 
delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti. 
Obrazca prijave in pooblastila za skupščino, ki se lahko uporabita, sta dostopna na spletni strani 
družbe www.agog.si. 
 
Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.429.407 navadnih kosovnih delnic. 
 
 
Upravni odbor 


