Sporočilo družbe Mercator, d.d.
Spoštovane delničarke, spoštovani delničarji!
Družba Mercator, d.d., na zahtevo večinske lastnice družbe AGROKOR, d.d., in v skladu s četrtim odstavkom 295. člena ZGD1 sklicuje izredno skupščino delničarjev družbe Mercator, d.d.
Na podlagi posojilne pogodbe »220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med
družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., kot posojilojemalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor, d.d.,
kot posojilodajalcema je Agrokor Investments B.V. izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., posojilo v višini
200.000.000,00 EUR. V skladu z navedeno pogodbo ima posojilodajalec pravico posojeni znesek, pod pogojem, da skupščina
družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., sprejme ustrezen sklep o povečanju osnovnega kapitala, konvertirati v kapital
posojilojemalca. S sprejetjem predlaganega sklepa bo posojilodajalcu omogočeno, da svojo terjatev iz naslova glavnice v višini
200.000.000 EUR pretvori v osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.
Emisijska vrednost ene delnice je 86 EUR in je tako enaka kot vrednost ene delnice v prevzemni ponudbi družbe Agrokor, d.d.,
ki je bila uspešno zaključena.
Glede na to, da gre za povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, pri katerem je potrebno že v sklicu skupščine navesti
tako predmet stvarnega vložka, kot osebo, ki bo vložila stvarni vložek, se izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev, saj
lahko konkreten stvarni vložek prispeva le točno določena oseba.
Vabimo vas torej na 21. izredno skupščino delničarjev, ki se je lahko udeležite osebno ali prek pooblastila. Pooblastilo izpolnite v
skladu z navodili in ga čim prej odpošljete v priloženi kuverti, saj bomo lahko upoštevali le prijave, prejete do konca dne 17. 10. 2014.
Poštnina za vaše pooblastilo je že plačana. Vse dodatne informacije v zvezi s skupščino lahko dobite v Informacijski pisarni za
Mercatorjeve delničarje na telefonski številki 01 426 50 17 (med 10. in 18. uro) in prek e-pošte mercator@vzmd.si .
Iskreno se vam zahvaljujemo za zaupanje in vas prijazno pozdravljamo!
Anton Balažič, l.r., predsednik uprave

Sporočilo Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS)
Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) že šesto leto zapored nudi brezplačno informiranje in pomoč delničarjem,
ki jim je na voljo vsak delovni dan, prav tako pa delničarjem nudimo zastopanje na skupščinah družb z lastnimi zbiranji
pooblastil ali ko to družbe izvajajo same. Tako smo v letu 2013 v povprečju zastopali kar 4,40 % prisotnega kapitala na
skupščinah. Zavedamo se, da brez pooblastil, ki jih prejmemo od malih delničarjev za posamezne skupščine, tudi naš glas
ne bi bil tako močan.
Veliko pozornosti posvečamo izobraževanju malih delničarjev, zato je Društvo MDS konec maja 2012 izdalo Delničarski
priročnik, ki na preprost in razumljiv način poučuje vse male delničarje o njihovih pravicah in obveznostih. Priročnik smo
brezplačno razdelili 500.000 slovenskim gospodinjstvom, hkrati pa smo posebno izdajo priročnika v nakladi 3.000 izvodov
brezplačno razdelili vsem javnim knjižnicam v Sloveniji.
Več informacij o delu Društva MDS lahko dobite na spletni strani www.skupaj.si , ali pa nas pokličete na stacionarni telefon
01/433 40 00 oziroma mobilna telefona 041 633 330 in 031 787 282 ter pišete na e-poštni predal: info@skupaj.si .
S spoštovanjem,

Rajko Stanković, l.r., predsednik Društva MDS

Sporočilo Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD)
V VZMD – Vseslovenskem združenju malih delničarjev že vse od leta 2006 omogočamo delničarjem Mercatorja udeležbo na
skupščinah tudi brez neposredne navzočnosti, in sicer prek strokovnih, kredibilnih in avtonomnih pooblaščencev, ki se aktivno
udeležujejo skupščin Mercatorja ter uspešno zastopajo interese manjšinskih delničarjev (video reportaže na: www.vzmd.tv).
Tudi sicer sodelavci VZMD pozorno spremljajo dogajanja, povezana z Mercatorjem ter pogosto podajajo konstruktivne predloge
(več: www.vzmd.si), na predlog VZMD pa je bil izvoljen član nadzornega sveta v mandatu 2009–2012. V devetih letih od ustanovitve smo z Mercatorjem sodelovali pri zagotavljanju delovanja Informacijske pisarne za delničarje ter pri sistemu EuroVote, ki ga
ob podpori Evropske Komisije izvaja Evropska federacija uporabnikov finančnih storitev (www.BetterFinance.eu) v sodelovanju
z VZMD. Nasploh smo naše delovanje uspešno umestili tudi v mednarodni prostor, kjer smo, ob sodelovanju Mercatorja,
intenzivno prisotni z investitorskima programoma Invest to Slovenia (www.investo.si) in International Investors’ Network
(www.invest-to.net), v okviru Svetovne federacije investitorjev (www.wfic.org).
Vabimo vas, da se skupščine udeležite osebno, sicer pa pooblastilo oddajte pooblaščencu, ki uživa vaše zaupanje. Za vprašanja
ali pobude smo dosegljivi na telefonski številki 01 426 50 17 in e-naslovu mercator@vzmd.si . V VZMD smo prepričani, da smo
zaupanje doslej upravičili ter zagotavljamo, da bo temu tako tudi v prihodnje.
Lep pozdrav in vse dobro,
mag. Kristjan Verbič, l.r., predsednik VZMD

NAVODILO ZA IZPOLNITEV POOBLASTILA

Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila
pooblaščencem zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila
so navedena imena predlaganih pooblaščencev (na predlog družbe Mercator, d.d.: KAVKLER Stanislav, na
predlog društva MDS – Društvo Mali delničarji Slovenije: STANKOVIĆ Rajko in TEKAVEC Grega ter na predlog
VZMD – Vseslovenskega združenja malih delničarjev: mag. VERBIČ Kristjan in mag. KOŠAK Janez) in dnevni
red skupščine ter v nadaljevanju za vsako točko dnevnega reda tudi predlog sklepa s predlogom za vašo
odločitev (ZA ali PROTI).
Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja pravila:
1. Med predlaganimi pooblaščenci iz seznama izberite samo enega ter obkrožite številko pred priimkom in
imenom ali priimek in ime izbranega pooblaščenca vpišite v posebno rubriko na črto na prvi strani
pooblastila, kjer je napisano: »POOBLAŠČAM« (STRAN 1).
2. Če predlogov za glasovanje pri posameznem predlogu sklepa ne boste podali in pooblastilo podpišete le na
koncu celotnega besedila, ste s tem dali izbranemu pooblaščencu družbe Mercator, d.d., ali pooblaščencu
društva MDS navodilo, da o predlaganima sklepoma pod točkama 1 in 2 v poglavju/sklopu A glasuje ZA,
o nasprotnem predlogu predlagatelja VZMD k drugi točki dnevnega reda pa glasuje PROTI, izbranemu
pooblaščencu VZMD pa navodilo, da o predlaganem sklepu pod točko 1 in nasprotnem predlogu k točki
2 glasuje ZA, o sklepu pod točko 2 pa glasuje PROTI.
3. Če bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače, kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec,
morate pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati
(pravne osebe morajo tudi odtisniti žig, če ga uporabljajo). S tem ste dali pooblaščencu navodilo, da bo pri
glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji.
4. V tekstu pooblastila je v poglavju/sklopu B navedeno glasovanje o morebitnih nasprotnih predlogih,
ki bodo lahko podani pred ali na sami skupščini. Če pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila, bo
pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih lahko glasoval po lastni presoji. Če pa boste obkrožili NE in se
zraven podpisali, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v vašem imenu ne bo glasoval (STRAN 4).
5. Pooblastilo podpišite na koncu celotnega pooblastila na označenem mestu, ne pozabite vpisati tudi
kraja in datuma izpolnitve pooblastila. Pravne osebe morajo obvezno odtisniti tudi žig, če ga uporabljajo
(STRAN 4).
6. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb in drugih oseb brez poslovne sposobnosti izpolnijo in podpišejo
njihovi zastopniki.

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila
se obrnite na Informacijsko pisarno za delničarje Mercator, d.d.,
telefon: 01 / 426 50 17, vsak delovni dan od 10.00 do 18.00 ure
ali na e-naslov: mercator@vzmd.si

