
Na podlagi 32. člena Statuta družbe ELEKTRO UNIMONT d.d., Tovarniška cesta 1, 
Slovenske Konjice in Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe sklicuje 
 

24. redno skupščino delničarjev  ELEKTRO UNIMONT d.d., 
ki bo v sredo, 05. 06. 2019 ob 12.00 uri 

v sejni sobi poslovne stavbe, Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice 
 
Dnevni red:         
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine 

 
Predlog sklepa: 
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Uroš Marguč in izvoli organe 
skupščine: za predsednika skupščine Franca Čuješ, za preštevalko glasov pa Mileno 
Padežnik. 

 
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2018 

 
Predlog sklepa: 
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega 
poročila za leto 2018. 

 
3. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2018 ter odločitev o podelitvi razrešnice 

upravi in nadzornemu svetu 
 
Predlog sklepa: 
 
3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2018 znaša 601.822,55 EUR, se uporabi na 
naslednji način: 

 del bilančnega dobička v višini 18.545,10 EUR se uporabi za izplačilo dividend. 
Dividenda znaša 0,35 EUR bruto na delnico (dividenda ne pripada lastnim 
delnicam) in se izplača delničarjem, vpisanim v delniško knjigo na dan 19. 06. 
2019. Družba bo 20. 06. 2019 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na 
računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo 
korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi 
evropskimi standardi za korporacijska dejanja; 

 o uporabi preostalega bilančnega dobička v višini 583.277,45 EUR se bo odločalo 
v naslednjih letih. 

 
3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018. 
 

4. Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1 
 
Predlog sklepa: 
 
4.1 Skupščina se seznani z razlogi in namenom pridobitve lastnih delnic: Za namene iz 1. 
in 2. alineje 1. odstavka 247. člena ZGD-1 in ne zgolj zaradi trgovanja, je 22. skupščina  
dne 23. 08. 2017 pooblastila upravo, da lahko v roku 36 mesecev od dneva pooblastila, 
kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 2 EUR in ne višja od 5 EUR po delnici, za 
pridobitev največ 10 % oziroma 5.472 delnic . 
 
4.2. Skupščina se seznani s skupnim številom in deležem pridobljenih lastnih delnic: 
Družba je od 05. 12. 2018 do 24.12.2018 pridobila 1.735 delnic oziroma 3,17 % vseh 
delnic družbe, kar je stanje lastnih delnic na dan 31. 12.2018 in na dan sklica skupščine. 
 



4.3. Skupščina se seznani z najmanjšim emisijskim zneskom in vrednostjo delnic: 
Najmanjši emisijski znesek je bil 2,73434 EUR za delnico, vrednost vseh pridobljenih 
lastnih delnic pa je znašala 4.744,08 EUR. 

 
 
 

 
Informacije za delničarje 
 
Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Tovarniška cesta 1,  
Slovenske Konjice, vse delovne dni od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja 
skupščine, od 9.00 do 12.00 ure. 
 
Zahteve in predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi na sedežu družbe, v 
sedmih dneh po objavi sklica. 
 
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic 
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostih papirjev pri KDD, konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 01. 06. 2019. Pogoj za udeležbo 
delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, ki jo uprava 
prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 01. 06. 2019. 
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji. Glasuje se 
osebno, oziroma po zastopniku ali pooblaščencu. Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje 
javno.  
 
Zastopnik ali pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo. 
Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebovati ime in priimek, matično številko ter naslov 
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime 
in priimek, matično številko ter naslov pooblaščenca, firmo, kraj in datum ter podpis in žig 
pooblastitelja. Vsa predložena pooblastila so do konca skupščine na vpogled pri notarju. 
 
Na dan sklica skupščine ima družba 54.721 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z 
zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica 
skupščine ima družba 1.735 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice. 
 
Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. Če 
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina 
ponovno sestane. 
 
 
 
       ELEKTRO UNIMONT d.d. 
       Uprava družbe 
       Aleš Slatinek, u.d.i.e. 


