
V skladu z določili ZGD-1 in v skladu s 35. in 36. člena Statuta Komunalnega podjetja Kamnik, d. d.,
Cankarjeva 11, Kamnik, s soglasjem nadzornega sveta uprava družbe sklicuje

18. SKUPŠČINO DELNIČARJEV
ki bo v torek, dne 11. 5. 2010, ob 13. uri v sejni sobi Komunalnega podjetja Kamnik, d. d.,

Cankarjeva 11, 1241 Kamnik.

DNEVNI RED SKUPŠČINE IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za
preštevalca glasov se izvoli Zdravko Hribernik. Na skupščini bo prisotna vabljena notarka Branka
Bradeško.

2. Imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev
Predlog sklepa:
Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se z dnem skupščine za štiriletno mandatno
obdobje imenujeta Bogdan Pogačar in Marjan Kotnik.

Obrazložitev:
Mandat dosedanjima članoma nadzornega sveta družbe, predstavnikoma delničarjev, Majdi Mahnič Ulčar
in Marjanu Kotniku, je potekel z dnem 1. 3. 2010, zato je potrebno imenovanje dveh novih članov nadzorne-
ga sveta, predstavnikov delničarjev. Nadzorni svet je izoblikoval predlog novih članov nadzornega sveta, kot
je navedeno v predlogu sklepa in ga skupaj z zahtevo za sklic skupščine družbe, ki naj odloča o imenovanju
novih članov nadzornega sveta, posredoval upravi družbe.

GRADIVO
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled vsak delavnik, od
10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na
Komunalnem podjetju Kamnik, d. d. Cankarjeva c. 11, Kamnik, v sobi številka 5.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (7. 5. 2010 - presečni dan) in svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje konec
četrtega dne pred skupščino (7. 5. 2010). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi
pooblaščenci. Pooblastila ostanejo shranjena v poslovni dokumentaciji družbe.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa,
obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se
objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organu
vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega
predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi, delničarjev, ki družbi
niso poslani v navedenem roku sedem dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami
skupščini. Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi.

Komunalno podjetje Kamnik, d. d.
Uprava:
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