
Sklic izredne skupščine družbe KROJ d.d. v likvidaciji 

 

Na podlagi določil Statuta družbe in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah 1 sklicujem izredno 

skupščino družbe KROJ d.d. v likvidaciji, ki bo 2.oktobra 2019 ob 10h v prostorih notarke Marjane Tičar Bešter, 

Šolska ulica 2, Škofja Loka z naslednjim  

dnevnim redom: 

1. Sprejem poročila o zaključku postopka likvidacije 

Predlog sklepa: 

Sprejme se poročilo likvidacijske upraviteljice o zaključku postopka redne likvidacije družbe KROJ d.d. v 

likvidaciji. 

2. Razdelitev likvidacijske mase 

Predlog sklepa: 

Preostanek premoženja v skupni višini 348.194,34€ se razdeli med delničarje po stanju v delniški knjigi 

na dan te skupščine tako, da se na vsako delnico izplača 20,639€ bruto. 

Stroški nakazila vsakemu delničarju bremenijo izplačani znesek, vse ostale stroške likvidacijskega 

postopka od dneva izdelave likvidacijskega poročila dalje pa krijeta delničarja Euroin fond 

management d.o.o. do 2/3 in DIS Consulting d.o.o. do 1/3. 

Likvidacijska upraviteljica izvrši izplačilo najpozneje v 30 dneh po sprejetju tega sklepa. 

Delničarji morajo najpozneje v 15 dneh po sprejetju tega sklepa obvestiti likvidacijsko upraviteljico o 

osebnih podatkih in podatkih transakcijskega računa, na katerega se izvrši izplačilo. Če likvidacijska 

upraviteljice ne prejme ustreznih podatkov za izplačilo, izvrši izplačilo na fiduciarni račun notarke 

Marjane Tičar Bešter iz Škofje loke, št SI56 2900 0015 1792 247 pri Unicredit banki Slovenije d.d.  

3. Jamstvo za eventualne obveznosti 

Predlog sklepa: 

Če bi kadarkoli po izbrisu družbe iz sodnega registra katerikoli upnik izkazal in dokazal obstoj terjatve 

do družbe Kroj d.d. v likvidaciji, obveznost izplačila prevzemata delničarja EUROIN FOND 

MANAGEMENT d.o.o. do 2/3 in DIS CONSULTING d.o.o. do 1/3.  

4. Hramba dokumentov po izbrisu iz sodnega registra 

Predlog sklepa: 

Poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku se hrani pri 

Euroin fond management d.o.o.  Ljubljana, Tržaška 116. 

 

Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem pri likvidacijski upraviteljici po vnaprejšnjem dogovoru. 

Kontakt za dogovor je na e-mail majda.mulej@siol.net ali tel. 041 706 681. 

 

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot delničarji vpisani v 

delniško knjigo na dan sklica skupščine  in, ki bodo svojo udeležbo najavili likvidacijski upraviteljici 

najpozneje 3 dni pred sejo skupščine. Najava udeležbe mora biti poslana v pisni obliki na naslov družbe 

KROJ d.d. v likvidaciji, Hafnerjevo naselje 125, Škofja loka. 

 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda dajo nasprotne predloge sklepov. 

 

Če za sklic, udeležbo in izvedbo skupščine ni opredeljeno v tem vabilu, se uporabljajo določila Statuta 

družbe, ZGD1 in drugi veljavni predpisi. 

 

Škofja Loka 29.8.2019 

 

Likvidacijska upraviteljica 

Majda Mulej 
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