
                                                                                            
 
 
 
 
 

                    
                    
                                                                                                                                                                           

                    
                     
 
 
 
 
Seznam pooblaščencev: 

1. 
*EPC01* Rajko STANKOVIĆ, predsednik Društva - Mali 

delničarji - Skupaj smo močnejši 
2. 

*EPC02* Gordan ŠIBIĆ,član izvršnega odbora Društva - Mali 
delničarji - Skupaj smo močnejši 

      

3. 
*EPC03* Danilo DUJOVIĆ, namestnik vodje OMD 

Elektro podjetij pri Društvu MDS 
 

  

 

 

PRIJAVA IN POOBLASTILO 
 
 

za udeležbo in glasovanje na 16. redni seji skupščine ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva 2a, Celje, ki jo je sklicala Uprava družbe na podlagi 43. 
člena statuta družbe in bo v sredo, 31. avgusta 2011 ob 9.00 uri, na sedežu družbe (velika sejna soba /IV), z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. 
2.1. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi 
letnega poročila ter s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. 
2.2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni dopust. 
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. 
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011. 
5. Plačilo članom nadzornega sveta. 
6. Soglasje k izčlenitvi z ustanovitvijo nove družbe in sprejem čistopisa akta o ustanovitvi nove družbe. 
7. Informiranje delničarjev družbe. 
8. Spremembe statuta 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 ELEKTRO CELJE, d.d. na 16. 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 16. zasedanje skupščine ELEKTRO CELJE, 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 
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A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje 
 

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. 
 

Predlog sklepa: Izvoli se: 
- Za predsedujočega skupščini: Branko Neffat, univ. dipl. prav. - Preštevalca glasov: Mojca Potecin in Nika Krušič. 

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Katja Fink. 
 

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

ZA 
*EC12* 

PROTI 
*EC15*  

 (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: Društvo MDS ne nasprotuje predlaganim organom skupščine, ki jih je predlagala Uprava družbe. 
 

2.1. točka dnevnega reda: Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi 
in potrditvi letnega poročila ter s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.
 

Predlagana točka dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje. 
 

2.2. točka dnevnega reda: Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni dopust. 
 

Predlagana točka dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje. 
 

3. točka dnevnega reda: Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.
 

Predlog sklepa 3.1: Bilančni dobiček za leto 2010 v višini 2.946.624,34 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička. 
 

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

ZA 
*EC22* 

PROTI 
*EC25*  

 (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: PO LASTNI PRESOJI. 
 

Obrazložitev: Pooblaščenci bodo na skupščini podali nasprotni predlog glede delitve bilančnega dobička, zato bodo pri navedeno sklepu glasovali PO LASTNI PRESOJI. 
 
Predlog sklepa 3.2: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter jima podeljuje razrešnico. 
 

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

ZA 
*EC32* 

PROTI 
*EC35*  

 (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: PO LASTNI PRESOJI. 
 

Obrazložitev: Pooblaščenci bodo na sami skupščini podali proceduralni nasprotni predlog, da se razrešnica Upravi in Nadzornemu svetu, skladno z določili ZGD-
1C, zato bodo na podlagi ugoditvi proceduralnemu predlogu glasovali PO LASTNI PRESOJI. 
 

4. točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011.
 

Predlog sklepa: Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2010 skupščina imenuje družbo: ABC Revizija, Družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska 
cesta 101, Ljubljana. 
 

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

ZA 
*EC42* 

PROTI 
*EC45*  

 (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: Pooblaščenca ne nasprotujeta imenovanju navedene revizorske hiše za izvedbo revizije preteklega poslovnega leta. 
 

5. točka dnevnega reda: Plačilo članom nadzornega sveta.
 

Predlog sklepa: 1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani 
komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. 
Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v 
posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega 
sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 

2. Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.300,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega 
sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/ namestnik predsednika nadzornega sveta 
pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.  

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije 
člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, 
podpredsednik/ namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.  

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so 
upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na 
zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek 
takih doplačil ne doseže vrednosti  50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.   

3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah 
nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 

4. Člani nadzornega sveta so upravičeni  do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in 
sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se 
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lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 
kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep o določitvi sejnin članom nadzornega sveta, ki ga je skupščina 
sprejela dne, 28.08.2009. 
 

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

ZA 
*EC52* 

PROTI 
*EC55*  

 (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 nasprotujem predlaganemu sklepu saj je le ta usklajen s priporočili AUKN. 
 

6. točka dnevnega reda: Soglasje k izčlenitvi z ustanovitvijo nove družbe in sprejem čistopisa akta o ustanovitvi nove družbe.
 

Predlog sklepa: 6.1. Skupščina soglaša z izčlenitvijo dela premoženja družbe, ki se nanaša na dejavnost nakupa in prodaje električne energije, ki se izvede kot 
izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe, v skladu z izčlenitvenim načrtom družbe Elektro Celje, d.d. kot prenosne družbe. Skupščina potrdi in sprejme izčlenitveni načrt 
prenosne družbe Elektro Celje, d.d. s prilogami, kot je predložen skupščini. Delitveni načrt je priloga notarskega zapisnika. 
6.2. Skupščina sprejme akt o ustanovitvi novo nastale družbe, ki je kot Priloga št. 2 sestavni del delitvenega načrta ter tega sklepa. 
 

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

ZA 
*EC62* 

PROTI 
*EC65*  

 (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: PROTI. 
 

Obrazložitev: Pooblaščenca nasprotujeta predlaganemu sklepu, saj menita, da je hitenje, brez predhodnih pogovorov o usodi 20,5 % malih delničarjev nepotrebno  
in je z vidika malih delničarjev lahko celo škodljivo. Tovrstna izčlenitev omogoča vstop strateških partnerjev, brez da bi prej omogočili malim delničarjem kolektivno 
izstop po pošteni ceni. 
 

7. točka dnevnega reda: Informiranje delničarjev družbe. 
 

Predlog sklepa: Skupščina delničarjev zahteva, da Uprava družbe Elektro Celje d.d. mesec dni pred izplačilom vsakoletnega regresa za letni dopust, božičnice ali 
katerih drugih izrednih prejemkov uprave in delavcev, ki po višini odstopajo od Priporočil Vlade Republike Slovenije opr. št. 01002-5/2010/2 z dne 22.07.2010, se 
višina le teh objavi na spletni strani družbe, kjer morajo biti podatki dosegljivi še vsaj pet let po objavi. Objava vsebuje višino izplačila, zakonsko podlago za izplačilo 
in metodologijo po kateri je višina izplačila določena, ter obrazložitev ukrepov s katerimi bodo odstopanja odpravljena. 
 

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

ZA 
*EC72* 

PROTI 
*EC75*  

 (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: Pooblaščenca ne nasprotujeta predlaganemu sklepu. 
 

8. točka dnevnega reda: Spremembe statuta družbe. 
 

Predlog sklepa: Sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe. 
 

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

ZA 
*EC82* 

PROTI 
*EC85*  

 (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: Pooblaščenca ne nasprotujeta predlaganim spremembam statuta družbe. 
 

 

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 
*EC92* 

NE 
*EC95*  

 (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.  
 

 

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na skupščini. 
 
V/Na ________________________, dne _____. avgusta 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. 



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 ČETRTKA, 25. avgusta 
2011, v priloženi predplačani kuverti. 

 
 

Spoštovane male delničarke in mali delničarji družbe Elektro Celje, d.d.! 
 
 

Letos nas pričakuje že druga skupščina delničarjev, ki bo seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, poročilom 
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, predstavitvijo konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja 
in  poročilom  nadzornega  sveta  k  letnemu  poročilu  ter  informacija  o  prejemkih  članov  vodenja  in  nadzora,  o  podelitev  razrešnice  upravi  in 
nadzornemu svetu, dopolnitvah dejavnosti družbe ter spremembah  in dopolnitvah statuta družbe; seveda pa bo beseda tekla tudi o bilančnem 
dobičku, kjer bo Društvo MDS na sami seji podalo nasprotni predlog, da se vsaj del bilančnega dobička nameni za dividende.  
 
 

POSTOPEK IZČLENITVE NA DNEVNEM REDU ŽE DRUGIČ 
 

Postopek izčlenitve dejansko pomeni začetek delitve družbe Elektro Celje, d.d. na dva dela (in sicer na tržni in omrežni del), vendar pa ga skupščina družbe 
na pretekli skupščini, ki  je potekala 7.  julija, ni potrdila, zaradi nasprotovanja delničarjev. V Društvu MDS bomo tudi tokrat nasprotovali predlaganemu 
sklepu  iz že znanih razlogov, hkrati pa bomo  tudi ob morebitnem sprejemu  izčlenitve, nadaljevali z vsemi aktivnosti, da se delničarjem Elektro podjetij 
omogoči kolektiven izstop iz družbe. 
 

KAKO NAJ BI PO NAŠEM PREDLOGU POTEKAL ORGANIZIRAN IZSTOP MANJŠINSKIH IN MALIH DELNIČARJEV 
 

Družba  Petrol,  d.d.,  je  pripravljena  odkupiti  deleže  vseh  cca  4.420 malih  in manjšinskih  delničarjev  v  vseh  5  elektrodistribucijskih 
podjetjih  in namesto denarja delnice Elektra, plača z novo  izdanimi delnicami Petrola, d.d.,  iz naslova odobrenega kapitala, saj gre za 
»core biznis«. Menjalno  razmerje  se določi na osnovi  cenitev posameznega Elektro  ‐ distribucijskega podjetja  in knjigovodske  cene 
delnice Petrola. Na ta način v vseh 5 Elektro ‐ distribucijskih podjetij vstopi Petrol, d.d., namesto malih in manjšinskih lastnikov, tako v 
tržne, kot omrežne dele. Seveda se to  lahko zgodi  le, če  je Republika Slovenija oz. AUKN pripravljena ugoditi tudi željam Petrola, da 
lahko vstopu v del prodajane mreže Elektro distribucijskih podjetij (pridobi tržni delež, ki bo med 20 % do 22 %) in s tem pridobi stranke. 
 

KAJ IMAMO MALI IN MANJŠINSKI DELNIČARJI OD TEGA? 
 

- namesto netržne delnice oz. mrtvega kapitala (ni organiziranega trga in jo je težko prodati), dobimo tržno delnico, ki jo 
lahko kadarkoli prodamo na organiziranem trgu ljubljanske borze, 

- imamo možnost pridobiti dividendo za vloženi kapital, ki jo v elektro distribuciji nismo nikoli dobili, 
- dajemo možnost novega investiranja v druge panoge na osnovi sprostitve mrtvega kapitala. 

 
Ker smo omejeni s finančnimi sredstvi, smo poslali le omejeno število pooblastil za 16 skupščino. V kolikor ga niste prejeli, ga lahko natisnete s 
spletne  strani www.skupaj.si  in  vpišete manjkajoče  podatke  (ime  in  priimek,  naslov  s  hišno  številko,  številko  in  ime  pošte).  Podpisano  in 
izpolnjeno  pooblastilo  skladno  z navodili  pošljite najkasneje do  ČETRTKA,  25.  avgusta  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 pa 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 
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