
Direktor druzbe LARIX d.d. na podlagi 295. ¢lena in 384. clena Zakona o gospodarskih druzbah-

1 in 25. élena statuta delniske druzbe LARIX d.d. sklicuje

25. SKUPSCINO DRUZBE LARIKX d.d.,

ki bo v ponedeljek 5.10. 2020, ob 09.00 uri,

v Hotelu Jama v Postojni dvorana Tartarus, Jamska cesta 26, 6230 Postojna

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupS¢ine, ugotovitev sklepénosti in izvolitev delovnih teles skupS¢cine
Predlog sklepa St. 1:

Za predsednika skupSscinese izvoli odvetnik Zarko Tatalovié.

Za prestevalce glasov se izvolijo clani po predlogu direktorja.
Skupscini bo prisostvoval vabljeni notar Darko Jerse iz Postojne.

Seznanitev skupScine z letnim porocilom druzbe LARIX d.d. za leto 2019 s poro¢ilom
neodvisnega revizorja ter pisnim poro¢ilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poroCila
za 2019, seznanitev skupScine o viSini in pokrivanju bilanéne izgube za leto 2019 ter

seznanitev s prejemki Clanov organov vodenja in nadzora.

Podelitev razreSnice upravi in nadzornemu svetu druzbe LARIX d.d.

Predlog sklepa St. 2:

2.1. Skupscina potrjuje in odobrava delo direktorja in mu podeljuje razresnico za delo v

poslovnem letu 2019.

2.2. Skupscina potrjuje delo nadzornega sveta in mu podeljuje razresnico za delo v

poslovnem letu 2019.

Odloéanje o predlogu Glavnega delniéarja Batagel & Co d.o.o. 0 sprejemu sklepa o prenosu

delnic manjsinskih delnicarjev na glavnega delnicarja.
Predlog sklepa St. 3

3.1. SkupScina se seznani s pisnim poroCilom glavnega delnicarja iz 2. odstavka 386. clena

ZGD-1, v zvezi s predlaganim sklepom o prenosu delnic preostalih delnicarjev druzbe LARIX

d.d. (v nadaljevanju: druzba), na glavnega delnicarja za placilo primerne denarne

odpravnine in o predpostavkah za prenos delnic manjsinskih delnicarjev na Glavnega

delniéarja, ter o primernosti denarne odpravnine manjsinskim delnicéarjem, ki jo ponuja

glavni delnicar.

3.2. Ugotavija se, da je Glavni delnicar skupaj imetnik 2.283.651 navadnih delnic

izdajatelja druzbe LARIX d.d. z oznako CEHR od vsega osnovnega kapitala druzbe, ki je

razdeljen na 2.458.404 delnic, kar pomenida glavni delnicéar obvladuje 92.892 % delezv

osnovnem kapitalu druzbe z glasovalno pravico.

3.3. Vse delnice druzbe, katerih imetnik ni Glavni delnicar, se prenesejo na glavnega

delnicarja druzbo Batagel & Co d.o.o. proti placilu denarne odpravnine, katere visina je

dolocena v 3.7. tocki tega sklepa skupscine in bo izplacana manjsinskim delnicarjem

oziroma upravicencem iz 3.6. tocke tega sklepa.



3.4, Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v sodni register, skladno s 387. clenom ZGD-1,

vse delnice druzbe, ki so v lasti manjsinskih delnicarjev, preidejo na glavnega delnicarja.

3.5. Skups¢cina pooblaséa poslovodstvo glavnega delnicarja, da po vpisu tega sklepa o

prenosu delnic na glavnega delnicarja v sodni register in izplacilu denarne odpravnine, za

racun vseh manjsinskih delnicarjev centralni depotni druzbi, skladno z 2. odstavkom 23.

élena ZNVP-1 predlozi zahtevo o prenosu delnic druzbe z racunov manjsinskih delnicarjev

na racun glavnega delnicarja.

3.6. Do denarne odpravnine za prenos delnic po tem sklepu, ki jo bo manjsinskim

delnicarjem izplacala CENTRALNA KLIRINSKO DEPOTNA DRUZBAd.d., Tivolska cesta 48,

1000 Ljubljana, so v skladu z 2. in 3. odstavkom 23. Clena ZNVP-1 upraviceni:

e =manjsinski delniéarji, ki so vpisani v KDD kot imetniki delnic na dan vpisa sklepa o

prenosu delnic na glavnega delnicarja v sodni register.

3.7. Nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register, bo glavni delnicar, v

korist Centralno klirinsko depotne hise za racun vseh manjsinskih delnicarjev, izplacal

denarno odpravnino, v znesku 3,69 EUR za vsako delnico druzbe, ki je na dan vpisa tega

sklepa o prenosu delnic v sodni register v lasti manjsinskih delnicarjev.

3.8. Skupscina se seznani, da je Banka Intesa San Paolo d.d, po nalogu glavnega

delniéarja, dne 20.08..2020 izdala izjavo o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti

glavnega delnicarja, da v korist Centralno klirinsko depotne hise za racun vseh manjsinskih

delniéarjev izplaca denarno odpravnino nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v

sodni register.

Predlog sklepa, navedenega pod to¢cko 1. predlaga uprava (direktor) druzbe, predlog sklepa pod
tocko 3. predlagata uprava (direktor) druzbe in nadzorni svet skupaj. Predlog sklepa pod to¢ko

4, predlagata uprava (direktor) druzbe in nadzorni svet skupaj na zahtevo glavnega delni€arja.

Udelezba na skupSCini:
SkupS¢ine se lahko udeleZijo in na njej uresni¢ujejo glasovalno pravico tisti delniéarji, ki so kot

imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na

presecni dan, to je konec cetrtega dne pred zasedanjem skupSCine in ki najkasneje do konca

cetrtega dne pred zasedanjem skupS¢ine na naslov druzbe, LARIX d.d., ReSka 7, 6230 Postojna,

pisno prijavijo svojo udelezbo na skupS¢cini tako, da jo druzba prejme najpozneje do konca

éetrtega dne pred skupS¢ino. Prijave na skupS¢ino ni mogo¢ée podati z uporabo elektronskih

sredstev. UpoStevane in veljavne bodo samo pravo¢asne pisne prijave z originalnimi podpisi. V

nasprotnem primeru delniéar izgubi pravico do udelezbe na skupSCini in glasovalno pravico.

SkupS¢ine se lahko udeleZijo delnicarji, zastopniki ali njihovi pooblaS¢enci, ki se ob prijavi

izkaZejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, oziroma zakoniti zastopnik z osebnim

dokumentom in z izpisom iz sodnega registra. PooblaScenec delni¢arja mora _predloziti

najkasneje na skupS¢ini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri druzbi in mora vsebovati

sploSne podatke (ime, priimek, naslov, oziroma firmo, sedez, mati¢no Stevilko) pooblastitelja in

pooblas¢éenca ter podpis pooblastitelja.



Delniéarji, katerih skupni delezi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica

skupS¢ine pisno zahtevajo dodatno to¢ko dnevnega reda v skladu z 298. ¢l. ZGD-1. Zahtevi

morajo v pisni obliki priloziti predlog sklepa, o katerem naj skupS¢ina odlo€a, ali €e skupSCina pri

posamezni to¢ki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlozitev to¢ke dnevnega reda. ZadoSéa,
da delnicarji zahtevo za dodatno tocko dnevnega reda poSljejo druzbi najpozneje 7 dni po objavi
sklica skupS¢ine.

Delniéarji lahko k vsaki to¢ki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog

delniéarja se objavi in sporo¢i na zakonsko doloéen nacin le, €e bo delni¢ar v sedmih dneh po

objavi sklica skupS¢ine poslal druzbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoCil, da bo na

skupS¢ini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delni¢éarje pripravil do tega, da

bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi delniéarjev, ki druzbi niso podani v navedenem roku

sedem dni in so dani najpozneje na sami skupSCini, se obravnavajo na sami skupSCini.

Delniéarji lahko na skupS¢ini uresnicujejo svojo pravico do obveSéenosti v skladu s 305. él. ZGD-

ii

Gradivo:

Predlogi sklepov z obrazlozitvijo, porocilo nadzornega sveta_ ter ostala gradiva (poroCcilo
Glavnega delniéarja, zahteva za sklic skupS¢ine glavnega delni¢arja - predlog sklepa o izklju¢itvi
malih delnicarjev, letno poro¢ila druzbe za leto 2017, 2018 in 2019, poroCilo revizorja o

primernosti cene ) za skupS¢ino so na vpogled delnicarjem na sedezu druzbe Reska 7, 6230

Postojna vsak delovni dan med 9 in 11 uro, v éasu od sklica skupScine do vkljuéno dneva

zasedanja skupSCine.

Delnicarje naproSamo, da pridejo na skupS¢ino petnajst minut pred zasedanjem zaradi

vzpostavitve evidenc in prevzema dokumentacije za glasovanje na skupSC¢ini.Dvorana bo odprta

petnajst minut pred zacetkom zasedanja skupSC¢ine.

LARIX d.d.

Direktor:

Miran Gomba¢ —>
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