
Na podlagi 32. dlena statuta delni5ke druZbe LIKO d.d. Libo.ie uprava sklicuje

25. SKUPSdTNO
DELNISKE DRUZBE LIKO d.d. LIBOJE

V sreda, dne 19. junija 2019 ob 16.00 uri
Na sedeZu druZbe v Libojah 26 a z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Ofvoritev skup5iine , ugotovitev sklepinosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Izvolitev organov skup5iine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa sklicatelja: Izvoli se predsednika skup5dine, prb5tevalca glasov in ugotovi
prisotnost notarja po predlogu sklicatelja.

2, Seznanitev skup5iine z revidiranim letnim poroiilom uprave o poslovanju druZbe za
leto 2018 z mnenjem revizorja in poroiilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poroiila

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi 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 31.12.2018 je izkazanv

Znesku 5.653.869,1 8 EUR

3.2. Bilandni dobidek za poslovno leto 2018 se razdeli za:
Izpladilo dividende delnidarjem v skupni vrednosti 74.626,65 EUR, kar pomeni :

vrednost bruto dividende 1,35 EUR

Zaizplaillo dividend se uporabi preneseni disti dobidek iz poslovnega leta 2005
Dividende se izpladajo v roku 60 dni od dneva zasedanja skup5dine upravidencem, ki
so en delovni dan pred dnem rzpladila imetniki delnic druZbe.

3.3. Bilandni dobidek v vi5ini 5.579.242,53 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi
uporabi odlodeno v naslednjih poslovnih letih ( preneseni disti dobidek).

3.4.Izpladilo 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 druZbe razrelnico za
poslovno leto 2018, s katero potrjuje in odo6rava delo teh dveh organov druZbe v
poslovnem letu 2018.

4, Dopolnitev statuta druZbe in sprejem preii5ienega besedila statuta.
Cetrti (4) Clen Statuta se dopolni - dodajo se naslednje dejavnosti druZbe:
42.110 gradnja cest
42,130 gradnja mostov in predorov
42.990 gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.1 pripravljalna dela na gradbi5iu
43.110 ru5enjeobjektov



43.2 in5taliranje pri gradnjah

PREDLOG SKLEPA:
ietrti ilen statuta se dopolni z naslednjimi dejavnostmi druibe:

42.110 gradnja cest
42.130 gradnja mostov in predorov
42.990 gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.1 pripravljalna dela na gradbi5iu
43.110 rulenjeobjektov
43.2 in5taliranje pri gradnjah

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

sklica do 4 dni pred skupSdino med 12. in 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 skup5dini 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 skup5dini se odloda o objavljenih predlogih po posameznih todkah 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 glasuje javno z
dvigom rok.
Ce skupSdina ne bo sklepdna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 19. junija 2019 ob 17 uri
v istih prostorih.
Skup5dina bo takrat veljavno odlodala ne glede na vi5ino zastopanega kapitala.

Liboje,9.5.2019

LIKO d.d. Liboje
direktorica

Magda Mesec


