Seznam pooblaščencev:
*VH01*
1.

Rajko STANKOVIĆ, predsednik Društva - Mali
delničarji - Skupaj smo močnejši

2.

*VH02*

Gordan ŠIBIČ, član Izvršnega odbora Društva - Mali
delničarji - Skupaj smo močnejši

PRIJAVA IN POOBLASTILO
za udeležbo in glasovanje na 8. redni seji skupščine družbe VIPA HOLDING, d.d., ki jo je sklicala Uprava družbe na podlagi 20. člena
Statuta družbe in bo v torek, 24. avgusta 2010 ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s poročilom revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter z Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31.
12. 2009 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja.
5. Soglasje k pripojitvi in predlogu pogodbe o pripojitvi.
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 VIPA HOLDING, d.d. na 8. 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 8. zasedanje skupščine družbe VIPA HOLDING, 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.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje
1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: Skupščina imenuje predsednika in preštevalca glasov, ter ugotovi da skupščini prisostvuje notarka.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

*VR12*

PROTI

*VR15*

(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: Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj
s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter z Konsolidiranim letnim poročilom za
poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
Konsolidiranega letnega poročila.
Predlog sklepa: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto končano na dan 31 12. 2009, skupaj s poročilom revizorja in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter s Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno teto končano na dan 31 .12. 2009 skupaj s poročilom revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

*VR22*

PROTI

*VR25*

(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: Predlagani sklep je seznanitvene narave, zato bosta pooblaščenca glasovala ZA.

3. točka dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 3.1: Bilančni dobiček, ki na dan 31 .12.2009 znaša 2.818.341,00 EUR, se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnja
poslovna leta.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

*VR32*

PROTI

*VR35*

(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: Pooblaščenca bosta na skupščini zahtevala, da se del dobička deli med delničarje skladno z določil ZGD-1C.
Predlog sklepa 3.2: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2009.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

*VR42*

PROTI

*VR45*

(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 novele
ZGD-1C podeljuje ločeno, zato bodo na podlagi ugoditvi proceduralnemu predlogu glasovali PO LASTNI PRESOJI.

4. točka dnevnega reda: Imenovanja revizorja.
Predlog sklepa: Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS. svetovanje, d. o, o., Dunajska cesta 160, 1121 Ljubljana za revizorja družbe za poslovno
leto 2010.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

*VR52*

PROTI
(ustrezno obkrožite)

*VR55*
(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 izbrani revizijski družbi.
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5. točka dnevnega reda: Soglasje k pripojitvi in predlogu pogodbe o pripojitvi.
Predlog sklepa: Skupščina daje soglasje k pripojitvi družbe VIPA HOLDING d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica kot prevzete družbe k družbi VIPA d.d. Nova Gorica,
Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica kot prevzemni družili. Skupščina družbe daje soglasje k predlogu pogodbe o pripojitvi, ki jo skleneta VIPA HOLDING d.d. kot prevzeta
družba in družba VIPA d.d. Nova Gorica kot prevzemna družba. Predlog pogodbe o pripojitvi je priloga k zapisniku skupščine.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

*VR62*

PROTI

*VR65*

(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: PROTI bomo glasovali zato, ker nam ob procesu spojitve Zakon o pravnih naslednicah PIDO-ov (ZNPID) omogoča, izstop po pošteni ceni. Zakon
(ZNPID) pravi, da mora prevzemna družba (v tem primeru VIPA, d.d.) vsem delničarjem, ki se skupščine NE UDELEŽIJO, ali pa na skupščini glasuje PROTI
spajanju med družbama, izplačati pošteno vrednost delnice (VHDR oz. VIPE HOLDING) v roku 3 mesecev po izglasovanem sklepu. Zato v Društvu MDS tistim, ki ne
vlagajo dolgoročno, ampak želijo iztopiti iz delniške strukture po pošteni ceni svetujemo, da glasujejo PROTI, tistim, ki pa želijo v delniški strukturi ostati kot
dolgoročni lastniki, pa naj glasujejo 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

*VR72*

NE

*VR75*

(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 PROSTI PRESOJI.

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

V/Na ________________________, dne _____. avgusta 2010.
(VPIŠITE KRAJ IN DATUM IZPOLNITVE POOBLASTILA)

m.p. (OBVEZNO za pravne osebe)
Podpis delničarja: _____________________________
(BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO)

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, 19. avgusta 2010 v priloženi predplačani kuverti.
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Spoštovane male delničarke in mali delničarji družbe VIPA HOLDING, d.d.!
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je zakorakalo v drugo leto svojega obstoja. V lanskem in letošnjem letu smo se
udeležili številnih skupščin delniških družb. Temeljno vodilo Društva MDS je, da Odbore malih delničarjev v posameznih družbah (do sedaj jih je
ustanovljeno preko 30) vodijo kompetentni ljudje, ki so delničarji družbe in nesebično, poleg svojih interesov, branijo tudi interese drugih delničarjev. Pri
tem naj poudarimo, da gremo na vse skupščine družb vsaj z lastnim, omejenim zbiranjem pooblastil in ne le z 1 delnico, katere lastnik je Društvo MDS. Le
tako lahko zastopamo interese malih delničarjev in medsebojno komuniciramo, saj več ljudi več ve ! Poenotenje stališč tako malih, kot manjšinskih
delničarjev, ni bil problem. 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.
Pred nami je pomembna skupščina, ki bo odločala o pripojitvi družbe Vipe Holding, d.d. k VIPI, d.d.. Predlaganega združevanja Vipe Holding z Vipo mali delničarji
nebi mogli preprečiti, četudi bi se vsi udeležili skupščine, po drugi strani pa je to ena redkih priložnosti, da s svojim nasprotovanjem ali neudeležbo uresničimo
pravico, ki izhaja iz šestega odstavka 5. člena Zakona o pravnih naslednicah pidov (v nadaljevanju ZNPID), da mora prevzemnik v roku 3 mesecev po skupščini
vsem, ki ne glasujejo za predlagani sklep izplačati primerno denarno odpravnino.
Društvo MDS je lastnik 1 delnice VIPE HOLDING z oznako VHDR in ob sprejemanju odločitve o tem, ali naj podpremo odločitev, da se družbi spojita, kar je statusni
proces, saj imata obe kar precej lastnih delnic ene oz. druge družbe, nas je pri tem vodil predvsem interes malega delničarja in njegov vpliv na poslovanje družbe.
Ker je družba prevzeta, mali delničarji pa v organih nadzora nimamo svojih predstavnikov, je naš vpliv pri vodenju in upravljanju družbe neznanten. Če bi
se pritožili in iskali morebitne napake v vrednotenju (bi se to vleklo dolgo časa, povezano bi bilo z velikimi stroški in verjetno ne bi bili posebej uspešni, in skoraj z
veliko gotovostjo ne bi bistveno spremenili predlaganega menjalnega razmerje 1 delnica VHDR - Vipe Hoding za 1 delnico VFPR - VIPE). Verjetno bi pa v primeru
tožbe in dolgotrajnem postopku na sodišču, prevzemnik (VIPA) enostavno odstopil od spojitve in mali delničarji bi zgubili eno redkih priložnost za izstop.
V kolikor razmišljate podobno boste pri sklepu o združevanju glasovali PROTI, če pa imate to naložbo kot dolgoročno v svojem portfelju in želite ostati lastnik te
družbe, boste pri tem sklepu glasovali ZA. Odločitev je vaša in pooblaščenci jo bomo 100 % upoštevali.
V ta namen smo se odločili za dejavnost omejenega zbiranja pooblastil skladno z našimi finančnimi zmožnostmi (zato tega ne bodo prejeli vsi delničarji), ki ga
prosim izpolnite skladno z navodili in ga pošljite nazaj v priloženi predplačani kuverti najkasneje do 20. avgusta 2010. Da je pooblastilo za zastopanje veljavno
zadošča že, da spodaj na 3. strani izpolnite kraj in datum izpolnitve pooblastila in se na črto podpis delničarja ob koncu pooblastila na 3. strani podpišete. V
kolikor kdo izmed vaših družinskih članov tega pooblastila ni prejel, pa bi ga želel pridobiti si le tega lahko natisne na naši spletni strani v rubriki 'Zbiranje pooblastil za
skupščine d.d.' ali pa pošljete pisno zahtevo z osnovnimi podatki ime in priimek ter naslov delničarja Vipe Holding na e-mail info@skupaj.si in vam le tega nemudoma
posredujemo po e-pošti ali po fax-u.
Več informacij o Vipi Holding si lahko preberete na spletni strani Društva MDS http://www.skupaj.si/odbor/vipa-holding. V delo Društva MDS se lahko vključite
tudi kot redni član (več o tem na www.skupaj.si, zavihek O DRUŠTVU oz. http://www.skupaj.si/pristopna_izjava ali pa pridruženi član.
Člani ožjega vodstva Društva MDS so, poleg predsednika Rajka Stankovića in izvršnega sekretarja Grege Tekavca, še člani izvršnega odbora: Gordan Šibić dolgoletni borec v pravdi med malimi delničarji in vodstvom BTC, doc. dr. Simon Čadež predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, preizkušeni računovodja in
član poravnalnega odbora, mag. Adolf Zupan nekdanji direktor Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Tilia in nenazadnje tudi soustanovitelja Miha Koprivšek podpredsednik in Ljubiša Stanojević - izvršni direktor. Seveda brez pravne pomoči ne gre in tu gre omeniti Mojco Cvetko (univ.dipl.prav.) ter gospodarskega
eksperta prof. dr. Šimeta Ivanjka, ki je tudi soavtor gospodarske zakonodaje.
V začetku aprila 2010 pa smo združili moči tudi z Zavodom za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor, katerega glavna protagonista sta Stojan Auer
in Stanislav Zajšek.
Naj vam na kratko navedemo nekaj zadnjih odmevnejših uspehov našega Društva MDS:
‐ končali smo spor med BTC, d.d. in malim delničarjem;
‐ uspešno smo preprečili izbris družbe Center naložbe iz registra pravnih oseb (pravni manever Boška Šrota) in pri sodišču v Mariboru podali zahtevo za revizijo
zadnjih treh let poslovanja v tej družbi;
‐ pozvali in uspeli smo, da je kot predsednik NS Pivovarne Laško med prvomajskimi prazniki odstopil Tone Turnšek, zaradi objektivne odgovornosti;
‐ aktivno si prizadevamo da v družbi Istrabenz z revizijo spornih poslov zadnjih 5 let«, dokažemo morebitne nepravilnosti, za katere so odgovorni člani poslovodstva, na
čelu z Igorjem Bavčarjem in člani nadzora, na čelu z Jankom Kosmino, po neuspešni zadnji skupščini so nam podporo sedaj obljubili tako v Petrolu, kot tudi v NLB, kar
daje upanje, da bo končno nekdo »plačal« za svoje grehe tudi finančno. Pri tem naj izpostavimo na velike pritiske iz ozadja katerim Društvu MDS ni podeglo in nadaljuje z
vsemi potrebnimi postopki in aktivnostmi, katerih cilj je privesti do izvedbe izrednih revizij. Čeprav nas pri našem delu spremljajo znatni pritiski, da te dejavnosti opustimo,
tega ne bomo storili;
‐ začeli smo s postopkom ugotavljanja odgovornosti revizorjev in posledično morda za odvzem licence, ker so v Luki Koper z napačnimi poročili in cenitvami
zavedli nadzornike, ki so na osnovi teh cenitev in priporočil sprejeli škodljive odločitve za družbo in njene delničarje;
‐ člana nadzornega sveta v smo dobili tudi v družbi Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, kjer je več kot 10.000 delničarjev, ki do sedaj
niso o svoji naložbi vedeli prav nič;
‐ na letošnji skupščine Krke, d.d., smo zastopali 9,91 % kapitala na skupščini (3 x več kot lani) in uspeli skupaj z Društvom upokojencev Krke z predlogom za
nadzornika iz vrst malih delničarjev izvoliti Vincenca Mančka;
‐ na letošnji skupščini družbe ŽITO, d.d. pa smo zastopali kar 27,3 % prisotnega kapitala smo uspeli z dvigom dividende, a žal nismo uspeli s kandidatom za
člana nadzornega sveta, saj mu je zmanjkalo le 12 % za izvolitev;
‐ ustanovili in aktivni smo v preko 30 odborih malih delničarjev, ki preko svojih vodij aktivno spremljajo problematiko posameznih družb,
…. in še bi lahko naštevali - več o vsem si lahko ogledate na www.skupaj.si.
Zato vas prosimo, da poleg pooblastila, izpolnite tudi 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
Rajko Stanković
predsednik
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