
                                                                                            
 

 
 
 
 

                    
                    
                                                                                                                                                                          

                    
                     
 
 
 
 
 
Seznam pooblaščencev: 

1. 
*PA01* Rajko STANKOVIĆ, predsednik Društva - Mali 

delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS) 
2. 

*PA02* Peter MARN, vodja OMD Adria Airways pri Društvu 
MDS in mali delničar Adria Airways 

      

3. 
*PA03* Grega TEKAVEC, izvršni sekretar Društva - 

Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS) 

 

 

 

 

 
 

PRIJAVA IN POOBLASTILO 
 

za udeležbo in glasovanje na 30. redni seji skupščine družbe ADRIA AIRWAYS, d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom, ki jo je 
sklicala Uprava družbe na podlagi določil Statuta družbe ter ZFPPIPP in bo v sredo, 21. septembra 2011 ob 12.00 uri, na sedežu družbe v 
sejni sobi v drugem nadstropju, z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov. 
2. Razveljavitev sklepov 29. skupščine družbe z dne 31.8.2011, sprejetih pod točko Petič dnevnega reda, ter sprejem nadomestnega 
sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, povečanju osnovnega kapitala in podelitvi pooblastila za spremembo 
statuta družbe. 
3. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe. 

 
 

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja):  
 
 

Matična številka pravne osebe /EMŠO:  
(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila 
in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov) 
 
 
 

e-pošta:    telefon / mobilni telefon:     
(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželena v kolikor želite prejemati obvestila Društva MDS in zaradi lažje komunikacije in ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo 
varovalo skladno z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov) 
 
 

Naslov:  
 
 
 
  

prijavljam udeležbo in glasovanje na skupščini družbe, ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in zato pooblaščam:  
  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                         (ime in priimek pooblaščenca s seznama) 

  

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh rednih kosovnih delnic družbe ADRIA AIRWAYS, d.d. na 30. redni skupščini družbe, na 
način, označen na tem pooblastilu. 
 

Domneva: Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca, oziroma ne obkrožite številke pred priimkom in imenom na seznamu pooblaščencev, vendar izpolnite 
vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Rajka Stankovića. 
 

To pooblastilo velja le za 30. zasedanje skupščine družbe ADRIA AIRWAYS, d.d. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga 
lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru prijaviti svojo udeležbo na skupščini, skladno s sklicem skupščine. 

 
 

Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija je vpisano v register društev pri UE Ljubljana. 
Matična številka: 4009908                                         ID za DDV: SI94018154                                    TRR odprt pri DBS, d.d.: SI56 1910 0001 0204 066 



Stran 2 od 4 

 
A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje 
 

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov. 
 

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje Jože Bajuk. Za člana verifikacijske komisije se imenujeta Silvestra Stopar in Andreja Likar. Skupščina se seznani, da bo na 
seji prisostvoval vabljeni notar Miro Košak. 
 

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:  
     

ZA 
*AA12* 

PROTI 
*AA15*  

 (ustrezno obkrožite)  (podpis delničarja) 
 

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA. 
 

Obrazložitev: Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganim organom za vodenje skupščine. 
 

2. točka dnevnega reda: Razveljavitev sklepov 29. skupščine družbe z dne 31.8.2011, sprejetih pod točko Petič dnevnega reda, ter sprejem 
nadomestnega sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, povečanju osnovnega kapitala in podelitvi pooblastila za 
spremembo statuta družbe. 
 

Predlog sklepa:  
2.1 Razveljavi se sklepe 29. skupščine z dne 31.8.2011, sprejete pod točko Petič (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6) dnevnega reda. 
2.2 Osnovni kapital družbe se zaradi kritja dela čiste izgube poslovnega leta 2010, kot izhaja iz bilance stanja po stanju na dan 31.12.2010 zmanjša iz sedanjih 9.416.098,73 EUR za 
8.288.174,73 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 1.127.924,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po poenostavljenem postopku. Zaradi poenostavljenega zmanjšanja 
osnovnega kapitala družbe, se pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu zniža iz 8,35 EUR za 7,35 EUR in po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša 1 EUR. Število delnic, 
na katere je razdeljen osnovni kapital družbe ostane nespremenjeno in sicer 1.127.924 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico. 
2.3 Osnovni kapital družbe (ki bo po zmanjšanju v skladu s podtočko 2.2 znašal 1.127.924,00 EUR), ki je razdeljen na 1.127.924 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z 
glasovalno pravico, se sočasno z zmanjšanjem osnovnega kapitala v skladu s podtočko 2.2 poveča z novimi stvarnimi vložki v skupni višini največ 76.799.598,00 EUR, tako, da po 
povečanju znaša največ 77.927.522,00 EUR. 
Povečanje se skladno z določbo drugega odstavka 333. člena ZGD-1 izvede z izdajo največ 76.799.598 novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno 
pravico, tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih največ 77.927.522 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, pri 
čemer vsaki posamezni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 1 EUR. Emisijska vrednost ene delnice je enaka pripadajočemu 
znesku ene delnice v osnovnem kapitalu in znaša 1 EUR, skupna emisijska vrednost vseh novih delnic pa znaša največ 76.799.598,00 EUR. V osnovni kapital družbe se ob povečanju 
osnovnega kapitala v obliki stvarnih vložkov vplača največ 76.799.598,00 EUR. 
Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda, in kot to določajo točke Dva, Tri in Pet poglavje Tretjič: Osnovni 
kapital Statuta družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Prednostna pravica 
obstoječih delničarjev se izključi. Plačilo novih delnic se izvede tako, da bodo upniki vpisali, vplačali in prevzeli nove delnice ter zanje zagotovili stvarni vložek, kot sledi: 

1. Nova Ljubljanska Banka d.d., Trg Republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 5860571, na družbo prenese svojo terjatev do družbe največ v skupni višini glavnice 
55.344.140,00 EUR na podlagi kreditnih pogodb št. 04/05-SIN z dne 22.11.2005, št. 314/2000 z dne 16.6.2000, št. 282/2000 z dne 17.3.2000, št. 3067/LD1016200180/ZF z dne 
24.6.2010, št. 3067/LD0928600111 z dne 27.10.2009, št. 3067/6700035-6602782 z dne 17.11.2004, št. 3067/3067/101700147-101700148 z dne 23.5.2007, št. 
3067/LD1002600111/ZF z dne 2.2.2010 in št. 3067/LD0906500089/ZF z dne 19.3.2009 ter vpiše in vplača največ 55.344.140 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic 
z glasovalno pravico v skupni emisijski vrednosti največ 55.344.140,00 EUR. 
2. UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka: 5445545, na družbo prenese svojo terjatev do družbe največ v skupni višini glavnice 
4.995.792,00 EUR na podlagi kreditnih pogodb št. DK 1265/2005 z dne 14.12.2005 in št. K440/2009 z dne 31.3.2009 ter vpiše in vplača največ 4.995.792 navadnih imenskih prosto 
prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico v skupni emisijski vrednosti največ 4.995.792,00 EUR. 
3. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka: 1319175, na družbo prenese svojo terjatev do družbe največ v skupni višini glavnice 
8.348.125,00 EUR na podlagi kreditnih pogodb št. 59906761 z dne 29.10.2009, št. 59906071 z dne 29.4.2009, št. 9993876 z dne 29.10.2009 in št. 04/05-SIN z dne 22.11.2005 ter 
vpiše in vplača največ 8.348.125 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico v skupni emisijski vrednosti največ 8.348.125,00 EUR. 
4. Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana, matična številka: 5026024, na družbo prenese svojo terjatev do družbe največ v skupni višini glavnice 6.710.000,00 EUR na 
podlagi kreditne pogodbe št. 04/05-SIN z dne 22.11.2005 ter vpiše in vplača največ 6.710.000 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico v skupni 
emisijski vrednosti največ 6.710.000,00 EUR. 
5. Gorenjska banka d.d., Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, matična številka: 5103061000, na družbo prenese svojo terjatev do družbe največ v skupni višini glavnice 1.401.541,00 
EUR na podlagi kreditne pogodbe št. 025F000546/1 z dne 24.9.2010 ter vpiše in vplača največ 1.401.541 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno 
pravico v skupni emisijski vrednosti največ 1.401.541,00 EUR.  

Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi te podtočke je 15 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novo izdanih delnic so ob nakupu delnic 
družbe dolžni vplačati oziroma vložiti celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki skladno s 334. členom ZGD-1 
pregleda revizor. Povečanje osnovnega kapitala v skladu s to podtočko se šteje za uspešno, če bo vpisanih in vplačanih najmanj 50% novo izdanih delnic na podlagi te podtočke 
najkasneje v roku 15 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini in v kolikor je uspešno izvedeno tudi povečanje osnovnega kapitala, določeno v podtočki 2.4 
tega sklepa. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih delnic neobvezujoč. 
2.4 Osnovni kapital družbe (ki bo po povečanju v skladu s podtočko 2.3 znašal največ 77.927.522,00 EUR.), ki je razdeljen na največ 77.927.522 navadnih imenskih prosto prenosljivih 
kosovnih delnic z glasovalno pravico, se sočasno z zmanjšanjem osnovnega kapitala v skladu s podtočko 2.2 in sočasno s povečanjem osnovnega kapitala v skladu s podtočko 2.3 
poveča z novimi denarnimi vložki v skupni višini 50.000.000,00 EUR, tako, da po povečanju znaša največ 127.927.522,00 EUR.  
Povečanje se skladno z določbo drugega odstavka 333. člena ZGD-1 izvede z izdajo 50.000.000 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, tako, da bo 
imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih največ 127.927.522 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, pri čemer vsaki 
posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 1 EUR. 
Emisijska vrednost ene nove kosovne delnice je 1 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico znaša 
50.000.000,00 EUR, od tega se vplača v osnovni kapital družbe vseh 50.000.000,00 EUR. 
Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda, in kot to določajo točke Dva, Tri in Pet poglavje Tretjič: Osnovni kapital Statuta 
družbe. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Prednostna pravica obstoječih delničarjev se izključi. 
Poziv za vpis in vplačilo novih kosovnih delnic v skladu s tem sklepom se naslovi na zaključen krog investitorjev oziroma vpisnikov, katerih število ne dosega 100. Poslovodstvo mora zaključenemu 
krogu investitorjev poziv za vpis in vplačilo novih kosovnih delnic posredovati najkasneje v treh delovnih dneh po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe. Rok za vpis in vplačilo novih delnic na 
podlagi te podtočke je 15 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novo izdanih kosovnih delnic so dolžni ob vpisu kosovnih delnic vplačati celoten emisijski 
znesek vsake vpisane kosovne delnice. Povečanje osnovnega kapitala v skladu s to podtočko se šteje za uspešno, če bo vpisanih in vplačanih vseh 100% novo izdanih delnic najkasneje v roku 15 
dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala postane vpis novih delnic neobvezujoč. 
2.5 Če v 15. dneh od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini ni vpisana in vplačana izvedba povečanja osnovnega kapitala v skladu s podtočkama 2.3 in 2.4 tega 
sklepa (50% uspešnost izvedbe povečanja kapitala s stvarnimi vložki in 100% uspešnost izvedbe povečanja kapitala z denarnimi vložki), postane sklep o povečanju osnovnega kapitala 
za delničarje in družbo neobvezujoč. 
Denarna vplačila za nove delnice na podlagi podtočke 2.4 tega sklepa se vplačajo na poseben račun, ki ga posebej za namen izvedbe povečanja osnovnega kapitala z denarnimi vplačili v imenu 
družbe odpre notar Miro Košak iz Ljubljane (notarski deponacijski račun odprt na ime notarja). Družba notarja pooblasti, da sredstva iz tega računa prenese na račun družbe po izpolnitvi pogoja, da so 
nove delnice iz povečanja osnovnega kapitala družbe iz podtočke 2.3 tega sklepa pravočasno in v zadostnem številu vpisane in vplačane s strani vplačnikov osnovnega kapitala ter, da je s strani 
vplačnikov osnovnega kapitala pravočasno vpisana in vplačana celota vseh novih delnic iz povečanja osnovnega kapitala družbe iz podtočke 2.4 tega sklepa. 
2.6 Upravni odbor družbe je pooblaščen, da uskladi Statut družbe z veljavnim načinom in obliko zmanjšanja in povečanja osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom in posledično s 
stanjem po dejansko izvedenem vpisu in vplačilu delnic. 
 
 
 



Stran 3 od 4 

 
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:  

     

ZA 
*AA22* 

PROTI 
*AA25*  

 (ustrezno obkrožite)  (podpis delničarja) 
 

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA. 
 

Obrazložitev: Pooblaščenci bodo enako kot na prejšnji skupščini podprli dokapitalizacijo, več o tem pa si lahko preberete v priloženem pismu na strani 4. 
 

3. točka dnevnega reda: Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe. 
 

Predlog sklepa: Na podlagi 1. odstavka 318. člena ZGD-1 skupščina družbe sprejme sklep o imenovanju posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov družbe v obdobju 
zadnjih petih let, šteto od dneva sprejema tega sklepa nazaj, s posebnim poudarkom na preveritvi ekonomske upravičenosti, ustreznosti vsebinskih in pravnih podlag ter nastanka 
morebitne škode družbi pri naslednjih poslih: 

1. Postopki izbire izvajalcev in posli sklenjeni z namenom izgradnje poslovne stavbe na sedežu družbe, vključno s preveritvijo usklajenosti dejanskih plačil izvajalcem z dejanskimi 
opravljenimi deli in potrjenimi gradbenimi situacijami; 
2. Postopki izbire izvajalcev in posli sklenjeni z namenom izgradnje 3. hangarja vključno s preveritvijo usklajenosti dejanskih plačil izvajalcem z dejanskimi opravljenimi deli in 
potrjenimi gradbenimi situacijami; 
3. Drugi sklenjeni posli v zvezi s pridobitvijo, odsvojitvijo, oddajanjem v najem ali najemanjem nepremičnin, vključno s preveritvijo postopkov pridobivanja konkurenčnih ponudb 
oziroma povpraševanj; 
4. Podlage ter ocena ekonomske upravičenosti za sklenjene pogodbe oziroma opravljene posle s komercialnimi in prodajnimi agenti; 
5. Podlage ter ocena ekonomske upravičenosti za sklenjene pogodbe oziroma opravljene posle s kupci, ki se nanašajo na izvedbo čarterskih storitev; 
6. Politika za dodeljevanje ugodnosti kupcem in skladnost poslovanja družbe s to politiko; 
7. Podlage ter ocena ekonomske upravičenosti za sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na dodelitev ugodnosti drugih kupcev storitev družbe; 
8. Politika vodenja zalog in skladnost poslovanja družbe s to politiko (predvsem glede vrednotenja zalog, organizacije in vodenje inventur, količinskega in cenovnega usklajevanja 
zalog z ugotovljenim stanjem, odprodaje in porabe zalog, odpisov zalog, ter nadzora nad zalogami); 
9. Podlage ter ocena ekonomske upravičenosti za sklenjene sponzorske pogodbe ter kompenzacijske posle; 
10. Podlage in ocena ekonomske upravičenosti za sklenitev pogodb za svetovalne storitve, predvsem glede dejansko opravljenih plačil in dejansko opravljenih storitev, 
11. Skladnost obračunavanja in izplačil plač, povračil stroškov, dodeljevanje bonitet, izplačil bonitet in drugih dodatkov zaposlenim s pogodbami o zaposlitvi, z notranjimi akti družbe, 
kolektivnimi pogodbami in davčnimi predpisi; 
12. Vsebinske in pravne podlage na katerih je poslovodstvo sklepalo podjetniške kolektivne pogodbe in anekse k njim; 
13. Podlage ter ocena ekonomske upravičenosti za sklenjene pogodbe z dobavitelji IT opreme (hardware in software); 
14. Podlage ter ocena ekonomske upravičenosti za sklenjene pogodbe z namenom nakupa, zakupa ali najema letal; 
15. Ekonomske in pravne podlage za uvedbo posamezne nove ali ukinitev obstoječe destinacije; 
16. Računovodska politika vodenja in obračunavanja letaliških taks in skladnost obračunavanja letaliških taks z opredeljeno politiko; 
17. Razlogi za izgubo popusta pri sklenjenem dogovoru z družbo Aerodrom Ljubljana d. d. glede poslovnega sodelovanja v poslovnem letu 2010. 

 

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:  
     

ZA 
*AA32* 

PROTI 
*AA35*  

 (ustrezno obkrožite)  (podpis delničarja) 
 

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA. 
 

Obrazložitev: Pooblaščenci soglašajo z izvedbo posebne revizije, zato bodo glasovali ZA. 
 

 

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih 
 

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi, pooblaščam pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji.  
 

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:  
     

DA 
*AA42* 

NE 
*AA45*  

 (ustrezno obkrožite)  (podpis delničarja) 
 

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih lahko glasoval PO 
LASTNI PRESOJI. Če bo delničar obkrožil NE in se zraven podpisal, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.  
 

 

C. Pooblastilo za morebitno napoved izpodbojnih tožb 
 

Delničar pooblaščam pooblaščenca, da lahko napove izpodbojne tožbe po lastni presoji.  
 

     

DA 
*AA52* 

NE 
*AA55*  

 (ustrezno obkrožite)  (podpis delničarja) 
 

Opozorilo: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bom pooblaščenec lahko napovedal in v njegove imenu vložil izpodbojne tožbe na sklepe skupščine 
po lastni presoji. Če bo delničar obkrožil NE in se zraven podpisal, pa pooblaščenec, v imenu pooblastitelja, morebitnih izpodbojnih tožb ne bo napovedal. 
 

Pojasnilo: stroški morebitnih izpodbojnih tožb NE bremenijo pooblastitelja temveč v celoti bremenijo Društvo MDS in njegove pooblaščence. 
 

 

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na skupščini. 
 

V/Na ________________________, dne _____. septembra 2011. 
                   (VPIŠITE KRAJ IN DATUM IZPOLNITVE POOBLASTILA) 

 

m.p. (OBVEZNO za pravne osebe) 
 

 

Podpis delničarja: _____________________________ 
                                   (BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO) 
 

Izjava pooblaščenca: Pooblaščenec izjavljam, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1. Hkrati izjavljam, da bom na skupščini 
deloval v  interesu delničarja pooblastitelja. 
 

 

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Rajka Stankovića - predsednika Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, 
Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, telefon: 01 43 34 000, ali 041 633 330, vsak delovni dan od 9.30 do 14.30 ure, ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si. 
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Spoštovane male delničarke in mali delničarji družbe ADRIA AIRWAYS, d.d. 
 

Društvo ‐ Mali delničarji ‐ Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je zakorakalo v tretje leto svojega obstoja in delovanja. Lani in letos 
smo se udeležili številnih skupščin delniških družb. Temeljno vodilo Društva MDS je, da se skupščin delniških družb udeležujemo vsaj z lastnim, 
omejenim  zbiranjem pooblastil  in ne  le  z 1 delnico,  katere  lastnik  je Društvo MDS. Do  sedaj  smo  tudi organizirali preko 30 odborov malih 
delničarjev v posameznih delniških družbah, ki jih vodijo kompetentni ljudje ‐ delničarji teh družb, ki nesebično, poleg svojih interesov, branijo 
tudi  interese  drugih  delničarjev.  Le  tako  lahko  zastopamo  interese malih  delničarjev  in medsebojno  komuniciramo,  saj  več  ljudi  več  ve  ! 
Poenotenje stališč tako malih, kot manjšinskih delničarjev, ni težava. Osnovni interes delničarjev je v glavnem enak: svoj denar želijo imeti dobro 
naložen,  kar  pomeni,  da  si  želijo  stabilne  rasti  podjetja  in  s  tem  povezane  vrednosti  delnice,  korektnega  letnega  izplačila  dividend  in 
transparentnega, ter nadzorovanega vodenja podjetja.  
 

 

Vsebina 30. skupščine družbe Adria Airways 
 

21.  septembra  bo  na  sedežu  družbe  potekla  izredna  30.  skupščina  družbe,  katere  glavni  namen  je  modifikacija  sprejete 
dokapitalizacije, hkrati pa je na dnevni red uvrščena tudi izredna revizija, ki jo je napovedal večinski lastnik, državna PDP. Enako kot 
na 29. skupščini, bo tudi tokrat ključnega pomena dokapitalizacija, ki se vsebinsko od že sprejetega predloga spreminja v točki 2.3., 
ki natančneje obravnava povečanje osnovnega kapitala s konverzijo terjatev s strani bank upnic.  
 

Tokratni predlog  za  razliko od prejšnjega ne podaja  jasnih  zneskov, ki naj bi  jih banke vplačale,  temveč  le navaja, koliko  znašajo 
glavnice,  ki  služijo  kot  maksimalni  znesek  za  konverzijo,  dejanski  znesek  pa  tako  še  naprej  ostaja  neznanka.  Prag  uspešnosti 
dokapitalizacije je postavljen na 50 % konverzijo, ker pa, kot že rečeno, ni znano koliko bo posamezna banka dejansko pripravljena 
konvertirati,  se  v Društvu nehote  sprašujemo,  koliko  časa  si  vpleteni  akterji  še  lahko privoščijo  tovrstne  'mahinacije',  ki  več  kot 
očitno kažejo, da usoda slovenskega letalskega prevoznika še vedno ni znana. 
 

Pooblaščenci  Društva  MDS  bodo  sicer  dokapitalizacij  podprli,  pri  tem  pa  bodo  podali  tudi  svoje  zadržke  glede  že  opisanega 
izigravanja delničarjev  in pa  z davkoplačevalskim denarjem, ki naj bi bil namenjen  za  sanacijo Adrie, v kolikor bo  seveda  sprejet 
rebalans proračuna. Dalje velja izpostaviti, da je na dnevni red uvrščena tudi izredna revizija, ki jo v Društvu MDS podpiramo, saj so 
namreč izredno slabi rezultati družbe pravzaprav povod za nastalo situacijo. 
 

 

Zaradi  omejenih  finančnih  sredstev  smo  poslali  le  omejeno  število pooblastil. V  kolikor  ga  niste prejeli,  lahko  ga  najdete  na  spletni  strani 

www.skupaj.si, natisnete  in vpišete manjkajoče podatke (ime  in priimek, naslov s hišno številko, številko  in  ime pošte) na  listu 1  in na  listu 3 

vpišite kraj in datum izpolnitve in se podpišite, pravne osebe pa vtisnite še žig.  Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili pošljite 

najkasneje do PETKA, 16. septembra 2011 na naslov: Društvo MDS, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana.  
 

Prosimo vas, da  izpolnite rubrike na pooblastilu s kontaktnimi podatki (vaši e‐poštni naslovi, telefoni), da vas v bodoče  lahko  lažje kontaktiramo. 
Vse zbrane podatke bomo varovali v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju. Za vaše zaupanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo. 
 
 

Z vljudnimi pozdravi, 
 

    Društvo ‐Mali delničarji ‐ Skupaj smo močnejši
Grega Tekavec    Rajko Stanković 
Izvršni sekretar    predsednik 

 
 
 
 

 

NAVODILO ZA IZPOLNITEV POOBLASTILA ZA SKUPŠČINO 
 

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 je naveden dnevni red skupščine in za vsako točko dnevnega reda tudi predlog sklepa s predlogom za 
vašo odločitev (ZA ali PROTI). Črtne kode so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju. 
 

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila: 
1. Zaradi natančnejše identifikacije v rubriko EMŠO vpišite svojo enotno matično številko občana, podjetja pa morajo nujno vpisati matično številko podjetja 

(STRAN 1). 
2. Na črto v rubriki »pooblaščam« napišite ime in priimek pooblaščenca iz seznama, ki ga pooblaščate za zastopanje ali pa obkrožite številko pred imenom in 

priimkom pooblaščenca (STRAN 1). 
3. Če pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum izpolnitve pooblastila, ste s tem dali pooblaščencu navodilo, da o vseh predlaganih sklepih 

glasuje skladno s predlogi, ki jih je podal v obrazložitvi glasovanja pri posameznih sklepih na pooblastilu. (STRAN 3). 
4. V kolikor bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, morate obkrožiti pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno 

obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati. S tem ste dali pooblaščencu navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji. 
5. Pooblastilo obvezno podpišite na koncu  celotnega pooblastila na označenem mestu  in ne pozabite vpisati kraj  in datum  izpolnitve pooblastila. Pravne 

osebe morajo odtisniti tudi žig pravne osebe (m.p.) (STRAN 3). 
6. Pri koncu teksta pooblastila, na strani 3, je pod točko B navedeno glasovanje o morebitnih novih nasprotnih predlogih, ki so lahko podani v času od izdaje tega pooblastila 

oziroma na sami skupščini. Če bo delničar obkrožil ZA ali, če ne bo obkrožil ničesar, bo pooblaščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih glasoval po lastni presoji. Če 
bo delničar obkrožil NE in se zraven podpisal, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval (STRAN 3). 

7. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb in drugih oseb brez poslovne sposobnosti izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki. 
 

Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili pošljite najkasneje do PETKA, 16. septembra 2011, 
v priloženi predplačani kuverti. 
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