
                                                                    

 

 
Ljubljana, 22. maja 2010 

Nova KBM, d.d.,  
Upravi družbe 
Ulica Vita Kraigherja 4 
 
2505 Maribor 
  
Zadeva: Nasprotni predlog delničarja Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši k predlogu sklepa pod 6. točko dnevnega reda 
skupščine delničarjev: »Predlog izvolitve nadomestnega člana nadzornega sveta Nove KBM d.d.” 
  
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, kot delničar družbe Nove KBM, d.d. (v nadaljevanju 
delničar - predlagatelj), vlaga skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, številka 42/2009, v nadaljevanju ZGD-1C) in 
veljavnim statutom družbe nasprotni predlog k predlogu sklepa skupščine, objavljenim pod točko 6: Predlog izvolitve nadomestnega člana 
nadzornega sveta Nove KBM d.d.. Hkrati sporoča, da bo, skladno z določili 300. člena ZGD-1C na skupščini, ki je sklicana 22. junija 2010 
ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za predmetni nasprotni predlog. 
  

Nasprotni predlog k točki 6 se glasi: 
 

 »Na podlagi odstopne izjave z dne 04.11.2009 se skupščina seznani z odstopom dosedanjega člana nadzornega sveta, g. Marka 
Jazbeca, s funkcije člana nadzornega sveta. Za nadomestnega člana nadzornega sveta Nove KBM d.d. se za mandatno obdobje, ki se 
prične 22.06.2010 in konča 14.07.2012, kot predstavnik delničarjev izvoli doc.dr. Simon Čadež. Predlagatelj sklepa je Društvo - Mali 
delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS). Predlog podpira tudi Zavod za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev 
Maribor.« 
 

Utemeljitev:  Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši je kot delničar Nove KBM, d.d. že dne 02. aprila 2010 na osnovi Poziva 
nominacijskega odbora Nove Kreditne banke Maribor, d.d., ponovno predlagalo le-temu docenta dr. Simona Čadeža kot kandidata za 
novega člana Nadzornega sveta družbe Nova KBM, d.d., ki naj predstavlja oz. zastopa interese nekaj več kot 100.000 malih delničarjev Nove 
KBM v nadzornemu svetu družbe. Predlagani kandidat izpolnjuje vse zahtevane kriterije in je predložil vsa zahtevana potrdila in dokazila, 
skladno s pozivom Nominacijskega odbora Nove KBM. Kandidat ima podporo tudi s strani Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih 
delničarjev, katerega podpredsednik je Stojan Auer, vodi pa ga Stanislav Zajšek. 
 

Doc. dr. Simon Čadež se je rodil v Kranju, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Po uspešno zaključenem študiju na Ekonomski fakulteti 
Univerze v Ljubljani se je tam tudi zaposlil kot asistent. V okviru priprave doktorske disertacije je pod mentorstvom prof. Chrisa Guildinga dva 
semestra študiral na Univerzi Griffith v Avstraliji. Doktorat je uspešno obranil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2005. Kot docent 
za računovodstvo in revizijo je redno zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, pogodbeno pa še na Fakulteti za Upravo in Fakulteti 
za matematiko in fiziko, na katerih je nosilec šestih predmetov s področja računovodstva. Raziskovalno se ukvarja s področji poslovodnega 
računovodstva, strateškega managementa, trajnostnega razvoja, managementa znanja in finančnih trgov. S teh področij je objavil preko 20 
znanstvenih člankov tudi v najbolj prestižnih svetovnih revijah ter dva univerzitetna učbenika. 
  

Poleg akademskega dela aktivno sodeluje tudi v širšem družbenem okolju. Je predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za 
ekonomijo v Državnem izpitnem centru, predsednik Predmetne razvojne skupine za ekonomijo na Zavodu RS za šolstvo, član Poravnalnega 
odbora izvedencev za preizkus menjalnega razmerja v okviru ministrstva za gospodarstvo in svetovalec uprave v podjetju IRM. Je tudi član 
Izvršnega odbora Društva MDS v katerem »PRO BONO« pomaga pri številnih zagatah malih delničarjev in jih tudi zastopa na skupščinah 
družb. 
  

Upravo družbe Nove KBM, d.d. pozivamo, da skladno z določili ZGD-1C, na ustrezen način objavi nasprotni predlog. 
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