
Na podlagi drugega odstavka 295. dlena Zakona o gospodarskih druibah (ZGD-1) ter 38. in 39. dlena

Statuta druZbe Sne:nik, d. d., Kodevska Reka in v soglasju z edinim lastnikom, uprava druibe
SNEzNIK podjeqe za proizvodnjo in storiwe, d. d., Kodevska Reka 1 b, 1338 Kodevska Reka, sklicuje

25, sejo Skup5dine
druibe SNE,NIK podje$e za proizvodnjo in storitve, d. d., KoEevska Reka 1 b,

1338 KoEevska Reka,

ki bo dne 29.08.2018 ob 9:00 uri,

v poslovnih prostorih druibe SNEZNI& d.d. v Koievski Reki 1 b, 1338 Koievska Reka.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Oworitev skupsEine, seznanitev s prisotnim notarjem, ugotovitev sklepinosti in
izvolitev organov skup5iine

Predlog sklepov:

1.1. Ugotovi se, da je skupiiina sklepina.
1.2. Skup5dino bo vodila ga. Barbara Koroiec GoriSek. Seji prisoswuje vabljena notarka ga. Nina

Ceiarek.

2. Seznanitev z revidiranim letnim Porotilom druibe za poslovno leto 2017 z
mnenjem revizorja, poroEilom nadzomega sveta o preveriwi in potrdiwi letnega
poroiila druibe za poslovno leto 2017, o preiemkih ilanov organov vodenja in
nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v druibi prejeli v preteklem poslovnem letu
in sklepanje o podeliwi razre5nice upravi in nadzornemu svetu'

Predlog sklepov:

2.1. Skup5iina potrjuje in odobrava delo uprave oziroma direktorja druibe v poslovnem letu 2017

ter ji podeljuje razreinico za poslovno leto 2017.

2.2. Skupiiina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter mu

podeljuje razreinico za poslovno leto 2017.

OBRAZLOZITEVI

Nadzorni svet druibe je preveril revidirano letno porodilo druibe skupaj s pozitivnim mnenjem

revizorja. Na porodilo ni imel pripomb, zato ga je soglasno potrdil.

dlani nadzornega sveta in direktor druzbe, so za opravljanje nalog v druzbi v preteklem

poslovnem letu 2017 prejeli prejemke, ki so razkriti v letnem porodilu druZbe Sneinik, d. d. na

strani 53-65.

3. Preoblikovanje druibe Sneinik, d.d, v druibo z omejeno odgovornos$o

Predlog sklepa:

3. 1.

Delni5ka druiba SNEZNIK podjeqe za proizvodnjo in storipe, d.d., (skraj5ana firma SNEZNIK,

d.d.), s sedeZem in poslovnim naslovom Kodevska Reka, Koievska Reka 18, matiana Stevilka

5699169000, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodnl register preoblikuje iz delniske druZbe (d.d.)



3.3.
V skladu z gornjimi sklepi, skupidina sprejme akt o ustanoviwi druZbe z omejeno odgovornostjo

SNEZNIK podjeUe za proizvodnjo in storiwe, d.o.o., ki zaine veljati z drem vpisa preoblikovanja v
sodni regi;ter. Akt o ustanoviwi v celoti nadomesti statut druibe SNEZNIK, d.d., ki z dnem vpisa
preoblikovanja v sodni register preneha veljati.

3.4.
za direktorja druibe z omejeno odgovornostjo SNEZNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o.

se imenuje ki vodi poslovanje druZbe in jo zastopa

samostojno oz. posamidno in brez omejitev z mandatom 

-let 

od dneva vpisa
preoblikovanja druibe v druibo z omejeno odgovornostjo v sodni register'

Mandat uprave, to je v.d. direktorja delnilke druibe SNEZNIK, d.d. toa do vpisa preoblikovanja

druZbe v d.o.o. v sodni register.

OBFAZLOZTTEV:

3.2.
Spremenijo oz. dolodijo se firma, skrajSana firma, sedei in poslovni naslov ter dejavnosti druibe
tako, da glasuo:

Firma: SNEiNIK podjetje za proizvodnjo in storiwe, d.o.o.
SkrajSana firma: SNEzNIK d.o.o.
Sedei: Kodevska Reka
Poslovni naslov: Koievska Reka 18, 1338 Koievska Reka

oejavnosti druibe: ostanejo nespremenjene, kot izhaja iz besedila Akta o ustanoviwi d.o.o

Nadzorni svet dru:be Slovenski dr:avni gozdovi d.o.o.. RoZna ulica 39, 1330 Koaevje je v okviru 4.

todke dnevnega reda >Predlog prmblikovanja druZbe Sneinik d.d.< na svoji 29. redni seji dne

28.5.2018 sprejel sklep, ki v skladu s toako d) 22. alena Akta o ustanoviwi SiDG d.o.o. daje
poslovodstvu dru:be SiDG d.o.o. soglasje, da na skupidini druibe Sneinik d.d. sprejme odloditev, da

se druiba Sneinik d.d. iz delniSke druZbe preoblikuje v druibo z omejeno odgovornostjo in sprejme

Akt o ustanoviwi druzbe z omejeno odgovornosgo SNEZNIK podietje za proizvodnjo in storiwe, d'o.o.

Gradivo

Gradivo za skupliino, vkljuino s predlogi sklepov z utemeljiwuo oziroma obrazloZiwijo, je delniiarjem

na vpogled na sedeZu drulbe v Koaevski Reki 1 b, Koievska Reka, v tajniswu uprave druibe, vsak

delovni dan od 10:00 - 12:00 ure od dneva objave sklica skupsdine do dneva pred zasedanjem

skup5dine. Na dan zasedanja skupSiine bo ogled gradiva moien od 07:00 - 08.30 ure. sklic skupSiine

v druibo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) s firmo: SNEZNIK podjetje za proizvodnjo in storitve,

d.o.o. in skrajSano firmo SNEZNIK d,o,o,, s sedeiem in poslovnim naslovom Koievska Reka,

Kodevska Reka 18, matiina Stevilka 5699159000, z znaailnostmi razvidnimi iz akta o ustanoviwi.

Osnovni kapital delniSke druibe, ki znasa 2.335.152,73 EUR se v celoti prewori v osnovni kapital
druZbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaia 2.335.152,73 EUR. Edini delniiar Slovenski driavni
gozdovi, d.o.o., Roina ulica 39, 1330 Koievje, postane edini druZbenik druibe in na podlagi

osnovnega vloika pridobi edini 100 o/o poslovni delei.

Dru:ba ima samo enega delniiarja, zato nima obveznosti v skladu s tretjim odstavkom 648. dl.

ZGD-1, v zvezi s prvim odstavkom 551. al. ZGD-I, saj ni delnidarjev, ki bi preoblikovanju

nasprotovali. V skladu s tem je sklep sprejet z veaino, ki vkljuduje 100 7o osnovnega kapitala.



z dnevnim redom in prediaganimi sklepi ter gradivo z utemeljiwijo oziroma obrazloZiwUo je objavljeno
tudi na spletni strani Sndnik, d. d.: http:// www.sneznik.si/.

Itdelezba na skupiiini

Skupldine se lahko udeleZijo ter na njej razpravljajo in glasujejo delnidarji, zastopniki in njihovi
pooblaidenci. Pooblastilo mora biti pisno, v skladu s predpisi, vsebovati mora sploSne podatke (ime,
priimek, naslov oziroma firmo in sede:,5tevilo delnic in razred) pooblastitelja in pooblaiienca ter
podpis pooblastitelja. Pooblastilo je potrebno predloziti druzbi in ostane shranjeno pri njej.

Prijava udeleZbe na skupiiini

Pravico do udele:be na skupsdini in glasovalno pravico lahko uresniiujejo delnidarji, njihovi
pooblaidenci in zastopniki, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD konec detrtega dne pred zasedanjem skupsdine, to je do konca dneva

25.08.2018 (preseini dan), in ki svojo udeleibo na skupidini napovejo s pisno prijavo, ki jo dostavijo
druibi osebno ali s priporoaeno poiiljko s pripisom >za skupSiino<, najkasneje konec fetrtega dne
pred zasedanjem skupSiine. Prijava je pravofasna, de je vloZena na sedeiu druibe ali prispe pisno na

sedei druibe najkasneje do vkljufno 25.08.2018 , v nasprotnem primeru delnidarji izgubijo pravico

udeleibe na skupitini in glasovalno pravico. Prijave na skup5dino ni mogode podati z uporabo

elektronskih sredstev. Upoitevane in veuavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Udeleience pozivamo, da se ob prihodu na skup5iino najmanj pol ure pred priietkom zasedanja

prijavijo v tajni5Wu uprave druibe ter s podpisom seznama prisotnih delniaarjev pokdijo svojo
prisotnost na skupiiini in prevzamejo glasovalne listiae ter gradivo, potrebno za glasovanje.

Za udelezbo na skupSdini se delniaarji oziroma njihovi pooblaidenci izkaiejo z osebnim dokumentom,

oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

Naiin glaavanja

Skupidina bo odlotala o objavljenih predlogih sklepov po posameznih toikah dnevnega reda v skladu

z zakonom in statutom druZbe. Vsaka delnica daje delniiarju en glas na skupitini. Glasuje se javno, z

glasovnicami, osebno ali po pooblaSiencu.

DruZba ima na dan sklica skupsdine 559.595 navadnih imenskih in prosto prenosuivih kosovnih delnic.

Vse delnice so delnice enakega razreda.

Delniiarjeva pravica do obveiienosti

Delnidarji lahko na skupSdini postavljajo vpraSanja in zahtevajo podatke o zadevah druibe, ie so

potrebni za presojo dnevnega reda ter izvriujejo svojo pravico do obveidenosti v skladu s 1.

odstavkom 305. alena ZGD-I. Uprava je delnidarjem dolina podati zanesljive podatke in odgovore na

vpraSanja v zvezi z zadevami druibe, ie so taGni odgovori in podatki potrebni za presojo totk
dnevnega reda skupSdine.

Zahtevek za dodatno toiko dnevnega reda, nasprotni Predlogi

Delnidarji, katerih skupni deleii dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v 7 dneh po objavi

sklica skupidine pisno zahtevajo dodatno todko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki prilo)iti



predlog sklepa, o katerem naj skupldina odloaa, ali ie skupliina pri posamezni totki dnevnega reda

ne sprejema sklepa, obrazloiitev toike dnevnega reda.

Kodevska Reka, dne t7.07.2078

Sneinik, d. d.
ruZbeIai.

Upra
Ferd M]KU.
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Uprava druibe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. dlena ZGD-1 objavila tiste dodatne tofke
dnevnega reda, glede katerih bodo delniaarji zahteve poslali dru:bi najpozneje sedem dni po objavi

tega sklica skup5iine.

Delnitarji lahko k vsaki todki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.

Uprava druzbe bo na enak naiin kot ta sklic, objavila tiste predloge delniaarjev, ki bodo poslani dru:bi
v sedmih dneh po objavi tega sklica skupiiine, ki bodo razumno utemeueni in za katere bo delniaar-
predlagatelj pri tem sporodil, da bo na skupsaini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da

bo druge delnidarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o voliwah
delniiarju skladno s 301. dlenom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delniiarja se objavi in sporoii
na naiin iz 296. tlena ZGD-1 le, de je delniiar v sedmih dneh po objavi sklica skupldine poslal druibi
razumno utemeljen predlog.


