
Direktor druzbe s soglasjem nadzomega sveta na podlagi 6.3. tocke Statuta delniske druzbe MINERVO d.d.,
LJUBLJANA, sklicuje

24. SKUPSCINO DELNISKE DRUZBE MINERVO d.d., LJUBLJANA,
ki bo v cetrtek dne 18. 10. 2018 ob 08.00 uri v prostorih druzbe Minervo d.d., Letaliska cesta 27 a,
Ljubljana

DNEVNI RED IN PREDLOG SKLEPOV
1. Otvoritev skupscine delniske druzbe, ugotovitev sklepcnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev

delovnih teles.
Uprava predlaga sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa st. 111:
Skupscina druzbe ugotavlja, da je prisotnih % glasov zastopanega osnovnega kapitala z glasovalno
pravico, kar pomeni, da je skupscina sklepcna.
Predlog sklepa st. 2/1 :
Skupscina se seznani z dnevnim redom.
Skupscini druzbe prisostvuje notarka mag. Nina Cesarek:
Predlog sklepa st. 3/1:
Za prestevalca glasov se imenuje Joze Valencic

2. Predlozitev letnega porocila, in porocila nadzomega sveta za Minervo d.d. Ljubljana
Uprava in NS predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa st. 112:
Skupscino druzbe se seznani s pisnim porocilom nadzomega sveta z dne 06.09.2018, ki se nanasa na
preveritev porocila 0 poslovanju druzbe in skupine za leto 2017 in poslovnim porocilom uprave druzbe za
poslovno leta 2017.

3. Predlozitev letnega porocila in porocila nadzomega sveta za skupino Minervo d.d. Ljubljana
Uprava in NS predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa st. 1/3:
Skupscino druzbe se seznani s pisnim porocilom nadzomega sveta z dne 06.09.2018, ki se nanasa na
preveritev porocila 0 poslovanju skupine Minervo d.d. Ljubljana za leta 2017 in Poslovnim porocilorn
uprave skupine Minervo d.d. Ljubljana za poslovno leta 2017.

4. Prejemki uprave in NS
Predlog skiepa st.l/4:
V skladu s 5.odstavkom 294.clena ZGD je direktor druzbe seznanil delnicarje s prejemki uprave in
nadzomega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v druzbi prejeli v poslovnem letu 2017, ki so razkriti tudi v
letnem porocilu,

5. Odlocanje 0 uporabi bilancnega dobicka za leto 2017 ter seznanitev s prejemki uprave in NS in uporabi
. bilancnega dobicka za leto 2017 ter 0 podelitvi razresnice upravi in nadzomemu svetu

Uprava in NS predlagata sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa st. 115:
Na podlagi sprejetega letnega porocila za leta 2017 se ugotovi :
Cisti poslovni izid znasa 107.994,88 EUR (dobicek)
Skupaj bilancni dobicek na dan 31.12.2017 znasa 1.373.419,95 EUR.

Del bilancnega dobicka v visini 82.740,79 EUR se nameni za izplacilo dividend.
Pri izracunu izplacila dividend lastne delnice niso udelezene pri izplacilu, zato se odstejejo od stanja v
delniski knjigi na dan zasedanja skupscine, ostalim delnicarjem pa se za toliko sorazmemo zvisa izplacilo.
Bilancni dobicek se je v letu 2018 ze zmanjsal za izplacilo dividend za leta 2016 v visini 82.472,58 EUR
tako, da znasa preostanek bilancnega dobicka 1.208.206,58 EUR 0 katerem bo odloceno v naslednjih letih.
Druzba bo izplacala dividende dne 14.12.2018 in sicer delnicarjem vpisanim pri KDD na dan 13.12.2018.



Predlog sklepa st. 2/5:
Skupscina potrjuje in odobri deJa uprave druzbe v poslovnem letu 2017 in ji podeljuje razresnico.
Predlog sklepa St. 3/5:
Skupscina potrjuje in odobri delo nadzomega sveta druzbe v poslovnem letu 2017 in mu podeljuje
razresnico,

6. Dopolnitev dnevnega reda:
Delnicarji, katerih skupni delezi predstavljajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko najpozneje 7 dni po
objavi sklica skupscine pisno zahtevajo dodatno tocko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloziti
predlog sklepa, 0 katerem naj skupscina odloca, ali ce skupscina pri posamezni tocki dnevnega reda ne
sprejme skiepa, obrazlozitev tocke dnevnega reda. Uprava druzbe bo v skladu z 3. odstavkom 298.clena
ZGD-l objavila tiste dodatne tocke dnevnega reda, glede katerih bodo delnicarji zahteve poslali druzbi
najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupscine,
Predlogi delnicarjev:
Delnicarji lahko k vsaki tocki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odstavkom
300. in 301.clena ZGD-l. Uprava druzbe bo na enak nacin kot ta sklic skupscine objavila tiste predloge
delnicarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

ki bodo poslani druzbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupscine
ki bodo razumno utemeljeni
za katere bo delnicar predlagatelj pri tern sporocil, da bo na skupscini ugovarjal predlogu uprave, da
bo druge delnicarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glade na navedeno volilnega predloga delnicarja na podlagi 301.clena ZGD-l ni treba utemeljiti.
Predlog delnicarja se objavi in sporoci na nacin iz 296.clena ZGD-l le, ce je delnicar v 7 dneh po objavi
sklica skupscine poslal utemeljen predlog.
Delnicarjeva pravica do obvescenosti:
Delnicarji lahko na skupscini postavijo vprasanja upravi druzbe in zahtevajo podatke 0 zadevah druzbe, ce
so potrebni za presojo dnevnega reda. Delnicarji lahko na skupscini uresnicujejo svojo pravico do
obvescenosti iz l.odstavka 305.clena ZGD-l.
Udelezba na skupscini in uresnicevanje glasovalne pravice.
Skupscine se lahko udelezijo in na njej glasujejo Ie tisti delnicarji, njihovi pooblaseenci ali zastopniki, ki so
kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec cetrtega dne
pred zasedanjem skupscine (presecni dan) in bodo najkasneje do istega dne, svojo ali udelezbo svojega
pooblascenca prijavili osebno ali z overjenim pooblastilom na sedezu druzbe, Prijava se izvrsi v tajnistvu
druzbe, z vpisom na seznam udelezencev skupscine druzbe. Pooblascenci morajo ob prijavi svoja pisna
pooblastila deponirati pri upravi druzbe najmanj konec cetrtega dne pred zasedanjem skupscine druzbe,
Uprava in nadzomi svet se lahko udelezijo skupscine tudi, ce niso delnicarji, Delnicarji oz. njihovi
pooblascenci se izkazejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom
iz sodnega registra. Pravico do glasovanja imajo delnicarji, ki se pravocasno prijavijo in so imetniki
navadnih imenskih delnic. Delnicarji se skupscine lahko udelezijo sami ali po pooblascencu, Delnicarji se
ob registraciji udelezbe izkazejo z osebnim dokumentom, enako pooblascenci. Zastopnik oziroma
pooblascenec pravne osebe pa se mora izkazati se z izpisom iz sodnega registra, kolikor izpisek ni bil
predlozen ob prijavi.

Odlocanje in nacin glasovanja:
Na skupscini se odloca 0 objavljenih predlogih po posameznih tockah dnevnega reda. Vsaka delnica daje
delnicarju pravico do enega glasu na skupscini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna vecina
oddanih glasov.



Delnicarji glasujejo osebno, po pooblascencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delnicar,
pooblascenec oz. zastopnik prejrne ob vstopu v prostor zasedanja skupscine in ko tudi podpise seznarn
prisotnih udelezencev,
Vse delnicarje prosirno, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v sejni sobi pol ure pred zacetkom
zasedanja, kjer bode s podpisorn potrdili svojo prisotnost.

Skupscina bo veljavno odlocala, ce bo na zasedanju navzocih vsaj 15% vseh glasov.
Ce je prvi sklic skupscine neuspesen zaradi nesklepcnosti, se skupscina ponovi istega dne ob 08.30 uri v
istern prostoru z enakirn dnevnirn redorn. Na tern zasedanju se bo veljavno odlocalo ne glede na visino
zastopanega kapitala.
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