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Na podlagi td. 7.2 Statuta druzbe GORENJSKA PREDILNICA d.d. Sko{a Loka
Kidriteva c. 75, uprava sklicuje

20. sejo skupliine delni5ke druibe
GORENJSKA PREDIT.NICA d.d. Skofia Loka,

ki bo v petek, 17.8.2018ob 13.00uri v prostorih notarte Marjane Be5ter Tidar m Solski uiici
2 v Sko{i Loki z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupliine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skup5dine

Predlog sklepa:

a)

b)

Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupidina sklepdna in lahko veljavno odloda. Na predlog uprave se
za predsednika skupSdine izvoli Mihael Savnik, za pre5tevalca glasov se izvoli Tatjana
Rihtar5id. Na skup5Eini bo navzoda vabljena notarka Marjana T. BeSter.

\ Predlog upraye za podelitev razre5nice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2Ol7 in seznanitev delniCarjev s prejemki Elanov uprave in nadzornega weta
v letu 2017,

Obrazloiitev sklepa:

Na 46. seji nadzomega sveta dniZbe dne 10.7.2018 je bil obravnavan predlog za
podelitev razreinice upravi in nadzornernu svetu za poslovno leto 2O17 in pregledani ter
preverjeni prejemki uprave ter dlanov nadzornega sveta za poslovno leto20l7.

Skup5dina podeljuje raze5nico upravi in nadzomemu svetu, s katero potrjuje in
odobrave delo teh dr.eh organcv druibe v poslor.nem letu 20i7.

SkupSdina oziroma delnidarji se semanijo s prejemki dlanov uprave in nadzomega
sveta, ki so jih ti za oprav[ianje nalog v druZbi prejeli v poslovnem letu 2017.

3. fmenovanje revizorske dr.ibe za poslovao leto 2Ol8

Predlog sklepa:
Na predlog nadzomega sveta se za pooblaSdeno revizijsko druLbo za leto 2018

...,..1::::::::::llllli.l:.::':::::i::::T:::::
Abv e s I il o deln i Earj e m :

1. Dostop do gradiva za skupSdino, predlogi sklepov z obrazloZitvami in fuformacije v
zvezi s skupSiino
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Gradivo za skup5iino, vkljudno z letnim porodilom, porodilom nadzomega svcta v
wezi z letnim porodilom in preveritvijo letnega poroiila ter porodilo o delu
nadzornega sveta v letu 201 7, predlogom ugotovitve in uporabe bilandnega dobidka za
poslovno lel.o 2A17 s predlogom razreinice upravi in na&omemu svetu za le]o 2077
ter informacija o prejemkih 6lanov uprave in nadzomega sveta ter druga gradiva iz 2.
odstavka 297.a dlerra ZGD - 1 so po ob.javi skup5iine delni{arjern na voljo za vpogled
vsak delavnik od 9" do 12. ure od dneva sklica skupSdine do vkljudno 16.8.2018 na
sedeZu druZbe.

Pravice in predlogi delnidaSev ter druga obvestila
Delnidarji, katerih skupni deleZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala druZbe, lahko
sedem dni po objavi sklica skupSdine pisno zahtevajo dodatno toiko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priloiiiti predlog sklepa, o katerem naj skup5dina odloda,
aii ie skupldina pri posamezni toiki dnevnega reda ne sprejema sklepa obrazloZitev
take toike dnevnega reda. Uprava druZbe bo v skladu s 3.odstavkom 298.Elena ZGD -
1 objavila tiste dodatne toake dEe!'nega reda, glede katerih bodo delnidarji zahteve
poslali druibi n4ipozneje sedem dni po objavi tega skica skupidine.. Delnidarji lahko
zahteve za dodatne todke dnevnega reda poSljejo druZbi po poSti na naslov Gorenjska
prediinica Skoga Loka d.d., Kidrideva 75,4220 Skoqa Loka.
Delnidarji lahko k vsaki todki dnevnega reda v pisni obtiki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava druibe bo na enak naiin kot ta sklic skupsding objavila tiste
predloge delnidarjev, ki bodo druZbi poslani v sedmih dneh po objavi tega sklica
skup5dine in bodo raztmrno utemeljeni it za katerc bo deinidar - predlagatelj pri tem
sporodil, da bo na skup5dini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delnidarje
pripravil do tega da bodo glasovaii za njegov predlog.
Predlog delnidarja se objavi in sproii rw nein'z 296.Elena ZGD - I Ie, de je delaiiar
v sedmih dneh po objavi sHica skup66ine posial dnrZbi razurmo uremeljen predlog.
Delnidarji lahko svoje predloge po5ljejo druZbi po po5ti na naslov Gorenjska
predilnica Sko6a Loka d.d., Kidrideva 75, 4220 Skofia Loka.
Zahteve za dodatno to6ko dnevnega red4 predlogi sklepov ter volilni prediogi. ki se
druZbi posredujejo po poSti morajo vsebovati iastnorodni podpis predlagatelja, kot
frzidne osebe oziroma pri pravnih osebah lastnorodni podpis njenega zastopnika in Zig
oziroma peiat prarxre osebe, 6e le tega ta uporablj4 pri 6emer irn-a &uZlm pravieo do
preveritve identitete delnidarja oziroma poobla5denca ali zastopnika delnidaria, ki je
pravna oseba, ki posredujejo druZbi zahtevo ali predlog po po5ti.
Delnidarji lahko na skupidini uresnidujejo svojo pravico do obve5denosti v skladu s
305.dlenom ZGD I in zahtevajo podatke o zadevah druZbe, ie so ti pomembni za
presojo todk dne,wrega reda.

Pogoji za udeleZbo delnidarjev na skupSdini in uresnidevanje glasovalne pravice
Upravidenci do udeleibe na skupSdini druZbe so vsi delnida{i druZbe imetniki delnic
draibe z glasovalno pravico, ki bodo upravi druZbe svojo udeleZbo najavili tako, da se
prijavijo v tajni5tru druZbe najkasneje 4 dni pred zasedanjem skupSdine na naslov:
Gorenjska predilnica Sko6a loka d.d., Kidrider.a 75, 4220 Skotla Loka, tj. do &e
13.8.2017 do 24.00 ure in so na ta dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih
wsdn65tnih papirjev.
Poobla3denec ozi,-oma zastopnik delnidarja mora za udeleZbo na skupSdini predloZiti
pisno pooblastilo. Dehidarji oziroma njihovi zastopniki ali pootrlaiienci se morajo na
zahte*o druZbe izkazati z oseb*im dokurnentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
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Gorenjska predilnica d.d., Sko{ia Loka

Predsednik uprave
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