
TALUM   d. d.  Kidričevo                                           

       K i d r i č e v o 

 

UPRAVA                                                                            Kidričevo, 15.1.2018 
 
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu z 39. členom Statuta TALUM d.d. 
Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, Uprava družbe 
 

s k l i c u j e 
   zasedanje skupščine  TALUM d.d. Kidričevo dne 20.2.2018,  

s pričetkom ob 12,30 uri na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška 

cesta 10,  

 
 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom zasedanja: 

 

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 

 

Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja. 
Predlog sklepa:  
"Izvolijo se  
    - Ivan MALEŠIČ za predsednika skupščine, 
    - Slavko Škerget in Ivan Ogrinc za preštevalca glasov. 
    
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja. 
Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja skupščine.” 

 

Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic 
»Osnovni kapital družbe, na dan sprejema tega sklepa v višini 23.050.867,62 
EUR in razdeljen na 5.527.786 kosovnih delnic z oznako TLMG, se zmanjša z 
umikom delnic s pridobitvijo s strani družbe po poenostavljenem postopku v 
skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Delnice družbe so v celoti 
vplačane, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD-
Centralni klirinško depotni družbi d.d. (v nadaljevanju: KDD) in niso uvrščene 
na trg vrednostnih papirjev. 
 
Osnovni kapital se zmanjša za največ 79.813,80 EUR in po zmanjšanju znaša 
najmanj 22.971.053,82 EUR (spodnji znesek/spodnja meja znižanja 
osnovnega kapitala družbe). Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi z 
umikom največ 19.140 kosovnih delnic oznake TLMG, s pripadajočim 
zneskom 4,17 EUR/1 delnica.  
 
Umik delnic se opravi v breme drugih rezerv iz dobička, znesek, ki ustreza 
skupnemu pripadajočemu znesku umaknjenih delnic, pa se odvede v 
kapitalske rezerve. Pogoj za realizacijo zmanjšanja osnovnega kapitala po 
tem sklepu je, da bo družba najpozneje do 9.3.2018 pridobila najmanj 16.513 
lastnih delnic. Namen zmanjšanja kapitala je delno vračilo kapitala 
delničarjem, ki so za to zainteresirani. 
 



Delnice, ki se umaknejo na podlagi tega sklepa, bo družba pridobivala od 
delničarjev, vse v obdobju od sprejetja tega sklepa do vključno 9.3.2018. 
Upravičenci do prodaje delnic so delničarji, na dan objave sklica skupščine 
vpisani v delniški knjigi kot imetniki delnic družbe, vsak sorazmerno z višino 
njegove udeležbe v osnovnem kapitalu. Na podlagi tega sklepa sme družba 
pridobiti in umakniti največ 19.140 delnic. 
 
Nakupna cena pri pridobivanju lastnih delnic za namen umika na podlagi tega 
sklepa znaša 21,40 EUR/1 delnica. Delnice morajo biti preknjižene na račun 
družbe v 10 delovnih dneh od podpisa prodajne pogodbe med družbo in 
delničarjem. Kupnino za pridobljene lastne delnice bo družba delničarjem-
prodajalcem plačala  30.4.2018.  
 
Uprava družbe je na podlagi in pod pogoji tega sklepa, skladno s 7 alinejo 
prvega odstavka 247. člena ZGD-1 upravičena pridobiti lastne delnice in ji 
skupščina podeljuje pooblastilo  za umik največ 19.140 lastnih delnic družbe z 
oznako TLMG ter za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra pri KDD.  
 
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da določbe statuta družbe o višini 
osnovnega kapitala in številu delnic uskladi s tem sklepom o zmanjšanju 
osnovnega kapitala.” 
 
 

 
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so 
na presečni dan t.j. 16.2.2018, vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi 
družbe, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih 
papirjev (KDD d.d. Ljubljana) in so najpozneje do konca navedenega dne v 
pisni obliki prijavili svojo udeležbo na skupščini.  
  
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča, če je na skupščini 
zastopanega 15 % kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, 
se počaka 1/4 ure po prvotno določenem času. Po poteku tega časa je 
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala. 
 
Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu 
s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo nasprotnega predloga, ki je podan 
v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1, v roku 7  dni po dnevu objave  
sklica.  
 
Odločitev uprave o sklicu skupščine z vsebino k dnevnemu redu zasedanja je 
od dneva objave sklica skupščine dalje, do vključno dneva zasedanja 
skupščine, dostopna delničarjem in na razpolago za vpogled na sedežu 
družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.  
 
Gradivo bo družba posredovala delničarjem v roku 3 dni od dneva prejema 
zahteve delničarja za posredovanje.  
 
 
 



 
 
 
V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko delničarji na skupščini zahtevajo od 
Uprave družbe podatke, ki so potrebni za presojo predlagane točke dnevnega 
reda. 

 

 

 

TALUM d.d. Kidričevo 

Uprava 


