
KOMPAS, d.d.
Praiakova 4
Ljubtjana

Sktadno z dotoditi Zakona o gospodarskih druibah (Uradni tist RS, it. 65/09 - uradno prefiiieno
besedilo, 33t11,91t11,32t12,57t12,44t13 - odt. US, 82t13,55/15 in 15117) in na podtagi B. Etena
Statuta druZbe KOMPAS d.d. uprava druZbe skticuje

skupSdino delnidarjev

delni5ke druZbe KOMPAS d.d.

ki bo v ponedetjek, 07 .01 .2019 ob 10.00 uri na sedeiu druibe, Dunajska 1 17, Ljubtjana.

l. DneVni red

1. Otvoritev skupiEine, ugotovitev sklepdnosti in izvolitev njenih organov

2. Seznanitev z odstopno izjavo dlanice nadzornega sveta in imenovanje novega dlana

nddzornega sveta, ki zastopa interese delniEarjev

ll. Predloei sklepov

. Sklep k todki 1:

Uprava in nadzorni svet KOMPAS d.d. predtaqata naslednii sklep:

1.1. '
Ugotovi se sklepinost skupitine in do je na skupiiini prisotna notarko Nada Kumar iz Liubliane, ki
bo sestavila zapisnik.

1.7.

lzvotijo se delovna telesa skupidine. Za predsednika in dvo preitevalca glasov se izvolijo osebe po

predlogu uprave oziroma delnitarjev na skupiiini.

. Sklep k toEki 2:

2.1.

Skup5tina se seznani z odstopno izjavo dtanice in hkrati namestnice predsednika nadzornega sveta,
Dunje Simunii Mehdin in ugotavtja, da je navedeni itanici na podtagi odstopne izjave mandat
prenehal z dnem 01.12.2018.

2.2.

Za novega itana nadzornega sveta se za mandatno obdobje itirin [et, ki zaEne teii od 07.01.2019
datje, izvoli Dalibor Batgai.

lll. lnformaciie za delnitarie

. Udeleiba no skupidini in uresnidevanje glosovalne pravice
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Skupliine se tahko udeteiijo detniEarji oziroma njihovi poobtaiienci in zastopniki. Poobtastito mora

biti pisno in ga je potrebno predtoZiti druibi in ostane shranjeno ves das trajanja poobtastitnega

razmerja na sedeZu druZbe. Vsebovati mora lastnoroini podpis. DetniEarji oziroma njihovi zastopniki

se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim poobtastilom, zakoniti zastopnik pa

tudi z izpisom iz sodnega ali postovnega registra.

Pravico do udeteibe in uresniievanja gtasovatne pravice na skupidini imajo vsi tisti detnidarji, ki so

kot imetniki detnic vpisani v centralnem registru nemateriatiziranih vrednostnih papirjev konec

ietrtega dne pred zasedanjem skupiEine in ki osebno, po zastopniku ati poobtaidencu pisno prijavijo

svojo udeteibo na sedeZu druibe najpozneje konec ietrtega dne pred zasedanjem skupSfine.

Prijava se poitje na nastov KOMPAS d.d., Dunajska 117,1000 Ljubtjana. Upoitevane in vetjavne

bodo samo prijave z originatnimi podpisi.

o Predloigi in zahteve delnidariev

Detnidarji, katerih skupni deteZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitata, lahko po objavi sktica

skupSEine pisno zahtevajo dodatno totko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obtiki pritoiiti
predtog sklepa, o katerem naj skupiiina odtoia, ati Ee skupliina pri posamezni toiki dnevnega reda

ne sprejme sklepa, obraztoiitev toike dnevnega reda. Detniiarji, ki izpotnjujejo pogoje za vtoiitev

zahteve za,dodatno toiko dnevnega reda, morajo zahtevo postati druZbi najpozneje sedem dni po

objavi sktica skupliine sktadno z dotoEitom 3. odstavka 298. Etena zGD-1.

Detniiarji tahko k vsaki todki dnevnega reda v pisni obtiki dajejo predtoge sktepov iz 30Q. ftena ZGD-

1 (v nadatjevanju nasprotni predtog) ati predtoge sktepov iz 3Cl,. itena ZGD'1 (v nadaljevanju:

votitni predtog). Nasprotni oz. votitni predtog se objavi in sporoEi na naiin i2296. dtena ZGD-1 te, ie
bo detnidar v sedmih dneh po objavi sktica skupitine druZbi posta[ predtog za objavo v sktadu s 300.

oziroma 30'1. itenom ZGD-1. t

. Delnidarjeva pravica do ob,ve.idenosti

Detnidar tahko na skupidini uresniiuje svojo pravico do obveiienosti iz prvega odstavka 305. itena

ZGD.1.

. Ostale informacije in dostopnost do gradiva v zvezi s skupidino

Vtjudno prosimo udeteZence, da se pol ure pred priEetkom zasedanja prijavijo predstavniku druZbe

na mestu, kjer bo zasedanje skupitine in s podpisom seznama prisotnih detniiarjev potrdijo svojo

prisotnost na skupitini. 7a udeteZbo na skupiEini se fizitne osebe izkaiejo z osebnim

identifikacijskim dokumentom, poobtaitenci pa tudi s pisnim poobtastitom.

Gradivo za skup5iino je dostopno in brezptaino na vpogted na postovnem naslovu druibe Dunajska

117, Ljubtjana vsak detovnik od dneva sktica skupliine pa vse do vktjudno dneva zasedanja

skupidine v dasu od 10. do 12. ure, vktjuEno s predtogi sktepov z navedbo, kateri organ je dat

posamezen predlog, z obraztoZitvami todk dnevnega reda ter drugimi [istinami in predlogi iz drugega

odstavka 297. a dtena ZGD-1. V sktadu s 4. odstavkom296. dtena ZGD-1 se sktic skupldine s predtogi

sktepov in obraztoZitvijo objavi tudi na sptetnih straneh druZbe www.kompas.si.

Uprava
Lovorko

Ljubtjana, 06.12.2018
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