
   

 

 

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, Štev. SRG 1999/00686; ID št.: SI55217281 

Osnovni kapital: 1.026.696,00 EUR; Predsednica nadzornega sveta: Tina Ogrizek 

 

Creina d.d., Ulica Mirka Vadnova 8 
SI – 4000 KRANJ 
Tel. hc.: + 386 4 20 13 360,Trgovina: + 386 4 20 13 350 
Fax trg: + 386 4 20 13 353 
E-mail: info@creina.si  
Http:// www.creina.com; www.lokaterm.com 
 

 
Na podlagi določil 24. člena Statuta družbe Creina d.d. Kranj, sklicuje uprava družbe 
 
  

21. skupščino družbe 
 
 
ki bo 19.08.2019 ob 9.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 8.  
  
 
D n e v n i   r e d : 
  
 
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. 
Predlog sklepa št. 1: Imenujejo se organi skupščine po predlogu uprave. 
- predsednica skupščine: Karolina Beton 
- preštevalka glasov: Andreja Krofl 
  
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi 
letnega poročila ter s prihodki uprave in članov NS v letu 2018.  
Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018. 
Predlog sklepa št. 2: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018. 
 
3. Nagrade članom nadzornega sveta. 
Predlog sklepa št. 3: Članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov izplačajo nagrade v 
skupnem bruto znesku 2.500,00 EUR, v denarju, v razmerju sejnin.  
 
   
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 
12. in 14. uro od dneva objave sklica do dneva skupščine.  
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5 % osnovnega kapitala lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega 
reda skupščine sedem dni po objavi sklica skupščine, na skupščini pa lahko delničarji uresničujejo svojo 
pravico do obveščenosti po čl. 305/1 ZGD-1. 
 
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so konec četrtega dne pred skupščino vpisani v delniško 
knjigo, ki se vodi pri KDD, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj konec četrtega 
dne pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.  
 
  
                 Uprava 
 
                          Ivan Rupnik 
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