
Upravni odbor družbe H & R d.d. na podlagi sklepa z dne 26. 4. 2018 in na podlagi 17. člena 
Statuta delniške družbe H & R d.d. ter 2. odstavka 295. člena ZGD-1 sklicuje 

 
 

25. redno skupščino delničarjev, 
ki bo dne 13. 6. 2018 ob 10. uri na sedežu družbe  

na naslovu Nazorjeva ulica 6A v Ljubljani 
  

 
I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV 
 
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine 
 

PREDLOG SKLEPA: 
Na predlog sklicatelja se imenuje predsednika skupščine iz Ljubljane, potrdi se dnevni red. 
 
Delničarje se seznani, da bo podlagi 304. člena ZGD-1 na skupščini prisostvoval notar 
Andrej Rozman iz Idrije. 

 
2. Predstavitev letnega poročila in poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve 

letnega poročila za poslovno leto 2017, seznanitev delničarjev s pokrivanjem bilančne 
izgube, informacija o prejemkih članov upravnega odbora ter podelitev razrešnice 
članom upravnega odbora  

 
PREDLOG SKLEPA: 
Članom upravnega odbora se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2017. 

 
3. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega 

poročila za leto 2018 
 

PREDLOG SKLEPA: 
Za revidiranje poslovanja družbe H&R d.d. za poslovno leto 2018 se imenuje revizorsko 
družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane. 

 
 

Predlagatelj vseh sklepov je upravni odbor družbe. 
 

  



II. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE  
 
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s 
skupščino 
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov s popolnimi obrazložitvami, letnim 
poročilom, poročilom upravnega odbora, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega 
odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, 
Nazorjeva ulica 6A, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 
9.00 do 15.00 ure, pri čemer prosimo za predhodno najavo na telefonsko številko +386 8 202 
8023.  
 
Zahteve in predlogi delničarjev  
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni 
obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni 
točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. V skladu s tretjim 
odstavkom 298. člena ZGD-1 bodo objavljene tiste dodatne točke dnevnega reda, glede 
katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica 
skupščine.  
 
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge sklepov. 
Na enak način kot ta sklic skupščine bodo objavljeni tisti predlogi delničarjev, ki bodo poslani 
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere 
bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal objavljenim predlogom 
in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o 
volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se 
objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. 
 
Delničarjeva pravica do obveščenosti 
Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so 
potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. 
odstavkom 305. člena ZGD-1.  
 
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice 
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo tisti delničarji, ki so vpisani v 
delniško knjigo pri KDD po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (tj. dne 
9. 6. 2018) in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme prijavo 
najpozneje tri dni pred dnevom zasedanja skupščine. Prijava se pošlje po pošti na naslov 
H & R d.d., Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z 
originalnimi podpisi.  
 
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v 
njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora 
biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo 
na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. 
 



Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim 
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali 
poslovnega registra. 
 
 
        Upravni odbor družbe H & R d.d. 


