
Na zahtevo rnanjsinskih delnicarjev, katerih skupni delez dosega najmanj 5 % osnovnega kapitala,
skladno z 295. clenorn Zakona 0 gospodarskih druzbah (Uradni list RS, st. 42/2006 in nasI., v
nadaljevanju: ZGD-1) in 6.3 tocke Statuta druzbe MINERVO d.d. Ljubljana, sklicuje uprava

Ponovitev 26. skupscine delnlske druzbe MINERVO d.d. Ljubljana,

ki bo v petek, 28. 02. 2019 ob 08:00 uri,

na sedezu druzbe MINERVO d.d. Ljubljana, t.etanska cesta 27A, 1000 Ljubljana

z naslednjim

DNEVNIM REDOM

1. Otvoritev skupscine, ugotovitev sklepcnostl in izvolitev delovnih organov skupscine ter
seznanitev delnlcarjev s pristojnim notarjem.

Manjsinski delnicarji predlagajo sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa st. 1

Za predsednika skupscine se izvoli Rajko Stankovic. Za prestevalca glasov se izvoli Grega
Tekavec. Skupscini prisostvuje vabljeni notar Uros Kos.

2. Odpoklic elanov nadzornega sveta in imenovanje novih elanov,

Manjsinski delnicarji predlagajo sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa st. 2

Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliceta clana nadzornega sveta Matevz Turk in Igor
Kukec. Za nova clana nadzornega sveta druzbe, ki zastopata interese delnicarjev, se
imenujeta Rajko Stankovic in Matjaz Titan. Mandatna doba novoimenovanih clanov
nadzornega sveta traja 4 leta od dne zasedanja te skupscine,

Obraz/oiitev:

»Zaradi odobritve skodljive prodaje hcerinskih druib Proeks d.o.o., Minerva Control d.o.o. in
Vibrolab d.o.o. samim sebi oziroma direktorju druibe Vojku Revnu sedanji ciani nadzomega sveta
ne uiivajo vee zaupanja oetniceriev. Ciani nadzornega sveta so se nemrec spustili v izvedbo
poslov, glede katerih so bili v ociinem navzkriiju interesov, saj so z odobritvijo teh poslov v svojo
protipravno korist ter v skoda druibe in njenih delnicarjev omogocili prodajo premoienja izrazito
pod realno vrednostjo samim sebi prodali hcetinske podjetja druibe Minerva d.d.. Zaradi grobih
krsitev doline skrbnosti ravnanja v korist druibe Matevi Turk in Igor Kukec nista vec primerna za
opravljanje funkcije cIanov nadzornega sveta.«

3. Nezaupnica direktorju druzbe.

Manjsinski delnicarji predlagajo sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa st. 3



Skupscina izrece nezaupnico direktorju druzbe Vojku Revnu.

Obraz/oiitev:

»Zaradi izvedbe skod/jive prodaje heerinskih druib Proeks d.o.o., Minervo Control d.o.o. in
Vibrolab d.o.o. samemu sebi oziroma aenom nadzornega sveta druibe sedanji direktor ne uzive
vee zaupanja delniearjev. Direktor Vojko Reven je nemrec sklenil posle, glede katerih je bil v
ocitnem navzkriiju interesov, saj je z njimi v svojo protipravno korist ter v skodo druibe in njenih
delnicarjev izrazito pod realno vrednostjo samemu sebi prodal ncerinske podjetja druibe Minervo
d.o.o .. Zaradi grobih krsitev doline skrbnosti ravnanja v korist druibe Vojko Reven ni vreden
nada/jnjega zaupanja oetnicerjev. «

* * * *

Informacije za delnicarje

Gradivo za skupscino s predlogi sklepov in utemeljitvami k vsaki tocki dnevnega reda je dostopno v
tajnistvu uprave druzbe na naslovu: MINERVa d.d. Ljubljana, Letaliska cesta 27A, 1000 Ljubljana,
vsak delavnik od 8:00 do 14:00 ure v casu od dneva objave sklica skupscine do vkljucno dneva
zasedanja skupscine.

Sklic skupscine se objavi na spletni strani AJPES: www.ajpes.siin na spletni strani druzbe
MINERVa d.d. Ljubljana: www.minervo-ILsi.

Delnicarji, katerih skupni delezi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem
dni po objavi sklica skupscine zahtevajo dodatno tocko dnevnega reda v pisni obliki in s prilozenim
predlogom sklepa, 0 katerem naj skupscina odloca, oziroma obrazlozitev tocke dnevnega reda, ce
skupscina ne sprejme sklepa. Delnlcarj zahtevo posfjejo na naslov: MINERVa d.d. Ljubljana,
Letaliska cesta 27A, 1000 Ljubljana.

Delnicarji lahko k vsaki tocki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog
delnicarjev se objavi in sporoci na nacin iz 296. elena ZGD-1 Ie, ce bo delnicar v sedmih dneh po
objavi sklica skupscine druzbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. clenorn ZGD-1. Predlog
sklepa se poslje na naslov: MINERva d.d. Ljubljana, Letaliska cesta 27A, 1000 Ljubljana. Predlogi
delnicarjev, ki druzbi niso poslani skladno s prej navedenim in so dani najpozneje na skupscini, se
obravnavajo na skupscini.

Skupscine se lahko udelezijo delnicarj oziroma njihovi pooblascenci in zastopniki. Pooblastilo mora
biti pisno in ga je potrebno predloziti druzbi ob prihodu na skupscino in ostane shranjeno ves cas
trajanja pooblastilnega razmerja na sedezu druzbe.

Pravico do udelezbe na skupscini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev konec cetrteqa dne pred zasedanjem skupscine in bode do
istega dne pisno prijavili svojo udelezbo v tajnistvu druzbe na naslovu: MINERVa d.d. Ljubljana,
Letaliska cesta 27A, 1000 Ljubljana.



Delnicarj lahko na skupscini postavljajo vprasanja in zahtevajo podatke 0 zadevah druzbe, ce so
potrebni za presojo tock dnevnega reda, ter uresnicujejo svoj pravico do obvescenosti iz 305. elena
ZGD-1.

Delnicarje vljudno prosimo, da pridejo na skupscino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve
evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupscini. Delnicar] oziroma njihovi pooblascenci
se lzkaze]o z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Pooblascenec delnicarja mora predloziti najkasneje na skupscini pisno pooblastilo, ki ostane
shranjeno pri druzbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred zacetkorn zasedanja skupscine.

MINERva d.d. Ljubljana

Ljubljana, 22.01.2020


