
Na podlagi 32. dlenastatuta delniSke druZbe LIKO d.d. Liboje uprava sklicuje

24. SKUPSCTNO
DELNISKE DRUZBE LIKO d.d. LIBOJB

V detrtek, dne 21. junija 2018 ob 16.00 uri
Na sedeZu druZbe v Libojah 26 a z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

l. Otvoritev skup5iine, ugotovitev sklepinosti ter seznanitev z dnevnim redom.

Izvolitev organov skup5iine in imenovanje notarja.
predlog sklepa sklicatelja: Izvoli se predsednika skup5dine, prestevalca glasov in ugotovi

prisotnost notarja po predlogu sklicatelja.

2. Seznanitev skupliine z revidiranim letnim poroiilom uprave o poslovanju druibe za

leto 2017 z mnenjem revizorja in poroiilom nadzornega sveta o preveritvi letnega

poroiila

3. Sprejem sklepa o ugotovifvi in uporabi bilaninega dobiika, nagrajevanju uprave in

nadzornega sveta in podelitvi razre5nice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljeni bilandni dobidek po revidirani bilanci stanja 31.12. 2017 je izkazanv

Znesku 5.549.825,30 EUR

3.2. Bilandni dobidek za poslovno leto 20Il se razdeli za:

Izpladilo dividende delnidarjem v skupni vrednosti 74.626,65 EUR, kar pomeni :

vrednost bruto dividende 1,35 EUR

vednost neto dividende 1,01 EUR

Zaizpladilo dividend se uporabi preneseni disti dobidek iz poslovnegaleta2}}4
Dividende se izpladajo v roku 60 dni od dneva zasedanja skup5dine upravidencem, ki
so en delovni dan pred dnem izpladila imetniki delnic druZbe.

3.3. Bilandni dobidek v vi5ini 5.475.198,65 EUR ostane nerazpotejen in bo o njegovi

uporabi odlodeno v naslednjih poslovnih letih ( preneseni disti dobidek).

3.4.lzpladilo nagrade upravi in nadzornemu svetu

a) Izpladilo nagrade upravi bruto 2.750,00 EUR

b) Izpladilo nagrade nadzornemu svetu bruto 2'750,00 EUR

3.5. Skup5dina podeljuje dlanom uprave in nadzornega sveta druLbe razrelnico za

posiorno leto 2017 , s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov druZbe v

poslovnem letu20l7.

4. Zamenjava obstojeiih delnic Liko Industrija kovinske opreme, d.d. Liboje, ki se

glasijo na prinosnika v delnice na ime.

PREDLOG SKLEPA:
Dosedanji drugi odstavek 5. ilena Statuta, ki se glasi: >>Delnice glasijo na prinosnika.<< se

spremeni, tako, da se glasi: >>Delnice glasijo na ime.<<



oBRAZLoZrusv
V trenutno veljavnem Statutu druZbe je dolodeno, da se delnice druZbe glasijo na prinosnika,

kar v dolodenih primerih oviro; predvsem ko mora druZba v zvezi s svojimi poslovnimi

procesi porodati ali objavljati lastni5ko sestavo druZbe, ker za delnice, ki glasijo na prinosnika

velja, di ima do evidenc imetni5tva, ki jih vodi KDD dostop samo posamezen delnidar. Zato

druLba ne more zagotavljati pridakovanih procesnih informacij, kar lahko oteZuje postopke

(npr. pri zadolaevaryu, prijavi na razpise idr.). Ta potreba po vedji transparentnosti je vse bolj

prisotna, ker se evropska zakonodaja v zvezi s tem izrazito spreminja ob dejsftu, da so

iehnidne in informacijske tehnologije modno spreminjajo inzalrtevaio drugadne pristope.
po drugi strani pa je lahko to dejstvo slab5e transparentnosti tudi slabost pri korporativnem

upravljanju druZbe in delovanju skup5dinskih organov, ker je aktualna sestava lastnikov

,ipr.gt"Ana. Ta se lahko razk'r1e le na skup5dini druZbe in 5e takrat omejeno glede na

izr aleno pri sotno st delnidarj ev

Glede pravnih posledic predlagana sprememba nima vpliva na pravice delnidarjev, ki ostanejo

nespremenj.r., kot so dolodene v tretjem odstavku 5. dlena statuta. Ravno tako nima vpliva

na Stevilo iazpoloi:ljivih delnic, ker predlagana sprememba ne spreminja Stevilo delnic ampak

zgolj spreminja njihovo znadilnost tj. da postanejo imenske namesto prinosni5ke, zakatere je

,iutllio, da se imetnik indentificira in uveljavlja svoje pravice zgolj s vpogledom v konkretne

delnice s katerimi posameznikrazpolaga(prinosni5tvo se razkrije v KDD - interno, s tem da

potrdi imetniku lastni5tvo na doloden datum). Spremembe lastni5tva, ki se praviloma izvqaio
na podlagi obligacijskih razmerij (nakup-prodaja) pa so znane samo pogodbenim partnerjem

in ostali delnidarji in druZba nima vpogleda v spremembe.

Na podlagi predlagane spremembe bodo obstojedi delnidarji ohranili prednostno pravico do

,pi* .ro.iif, delnic , ,oiur-"rju z njihovimi deleZi v osnovnem kapitalu druZbe ( 8. elen

Statuta).

Gradivo za odlodanje na skup5dini je delnidarjem na vpogled na sedeZu druZbe v dasu od

sklica do 4 dni pred skupsdino med 12. rn 14. uro pri upravi druzbe.

Vsak nov predlog delnidarjev mora biti v pisni obliki, utemeljeno obrazlolen in vloZen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.
Pravico sodelovanja in glasovanja na skupSdini imajo delnidarji sami ali po svojih

poobla5denih ali zakonitih zastopnikih, ki morajo k prijavi priloZiti pisno pooblastilo.

Skup5dine se lahko udeleZijo delnidarji ali njihovi poobla5denci, de se prijavijo najpozneje

konec detrtega dne pred skup5dino.

Pooblastila za zastopanje na skup5dini morajo biti oddana v hrambo na sedeZu druZbe vsaj

Stiri (4) dni pred zasedanjem skup5dine.

Na skupsdini se odloda o objavljenih predlogih po posameznihtodkah dnevnega reda.

O 1. todki se glasuje javno, o ostalih todkah pa z glasovnicami , ki jih delnidarji ali njihovi
zastopniki prejmejo ob vstopu v prostor, kjer bo skup5dina.

V skladu z dogovorom na skup5dini pa se lahko o vseh todkah dnevnega reda glasujejavno z

dvigom rok.
ee skup$dina ne bo sklepdna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 21. junija 2018 ob 17 uti
v istih prostorih.
SkupSdina bo takrat veljavno odlodala ne glede na vi5ino zastopanega kapitala.
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