
Na podlagi Zakona o gospodarskih druibah (zGD-l) in 38. dlena statuta druZbe
TEKSTIL proizvodno in trgovsko podjetje d.d.,

uprava sklicuje

3O. skupEEino druibe

TEKSTIL proizvodno in trgovsko podjetje d.d.,

LetaliSka cesta 34, Ljubljana,

ki bo dne L3.O6.2O22 ob 9. uri na sedeZu druibe,

DNEVNI RED

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:

1.1. Ugotovi se, da je skupidina sklepdna, potrdijo se delovna telesa in prisotnost
vabljenega notarja.

2. Seznanitev z letnim poroEilom druibe Tekstil za leto 2O21 s
poroEilom neodvisnega revizorja o preiskavi in pisnim poroailom
nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poroaila,

Skupifina se seznani z letnim porodilom druZbe Tekstil za leto 2021 s porotilom
neodvisnega revizorja o preiskavi in pisnim poroiilom nadzornega sveta o
sprejemu in preveritvi letnega porodila.

3. Odloianje o uporaba bilaninega dobiika ter odloEanje o podetitvi
razre5nice upravi in Elanom nadzornega sveta
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Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

1. Oworitev skupSiine, ugotovitev sklepEnosti in :zvolitev delovnih
teles skup5tine



3.1. Bilanini dobidek, ki na dan 31.12.2021 znaia 1.965 evrov, se razporedi
med druge rezerve.

3.2. Skupidina podeljuje razreSnico upravi in nadzornemu svetu druZbe za
poslovno leto 2021.

4. Imenovanje revizorja za leto 2(J22

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

4.L, Za revizorja za leto 2022 se imenuje IN Revizija d.o.o., TriaSka cesta 134,
Ljubljana.

5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

Sprejme se naslednji sklep:

5.1. Skup5tina poobla5da upravo, da lahko kupi lastne delnice druibe s tem da:

a.) nakupna cena ne sme presegati 35,00 evrov za delnico in ne sme biti niZja
od 20,00 evrov za delnico.

b.) pooblastilo velja za najved 1597 lastnih delnic, pri demer skupni delei delnic,
iz tega pooblastila, v nobenem primeru ne sme presegati 1o%io osnovnega
kapitala drulbe.

c.) pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva
sprejetega sklepa.

5.2. SkupSdina pooblaiEa upravo, da lahko lastne delnice odsvaja in pridobiva,
pri temer delniEarji druibe nimajo prednostne pravice do odkupa ali prodaje
delnic v sorazmerju z viSino njihovih deleZev v kapitalu druibe in se ta pravica
izkljuii.

5.3. SkupSdina pooblaSda upravo, da lahko lastne delnice umakne brez
nadaljnjega sklepanja o zmanj5anju osnovnega kapitala. V tem primeru
skupSdina poobla5da nadzorni svet za uskladitev statuta s sklepom uprave o
umiku lastnih delnic.

5.4, Uprava mora na prvi naslednji redni skupitini po datumu morebitne
pridobitve lastnih delnic delnitarjem porodati o razlogih in namenu pridobitve,
skupnem Stevilu in dele2u pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic.
Na prvi naslednji skupSdini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic pa
mora delniiarjem porodati o skupnem Stevilu in deleiu odsvojenih delnic ter o
vrednosti odsvojenih delnic.
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Gradivo in dostopnost dokumentov

Gradivo za skup5dino s predlogi sklepov delnidaq'em, vkljuino z letnim porodilom
za leto 2O2L in pisnim poroiilom nadzornega sveta o preveritvi letnega porodila
bodo delnifarjem na voljo v tajniStvu uprave druibe na sedeZu dru2be, na naslovu
LetaliSka cesta 34, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 11. ure v iasu od dneva
objave dnevnega reda sklica skupidine do vkljudno dneva zasedanja skup5fine.

Na skupSdini delnitarjev se odloda o objavljenih predlogih po posameznih toEkah
dnevnega reda.

Skupidine se lahko udeleiijo in na njej izvriujejo glasovalno pravico tisti
delnidarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nemateria liziranih
vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupSiine.

Delnidarji druZbe morajo najkasneje konec detrtega dne pred sejo skupiEine pisno
prijaviti svojo udeleibo na skupSEini pri tajniStvu uprave druZbe.

Delnidarji lahko v skladu z dolofbami ZGD-1 v sedmih dneh po objavi sklica
skupidine pisno zahtevajo dodatno todko dnevnega reda, k vsaki todki dnevnega
reda podajo pisni predlog sklepov oziroma pisni predlog o volitvah elanov
nadzornega sveta.

Na skupSiini lahko delniEarji uresnidujejo svojo pravico do obve5denosti skladno s
305. ilenom ZGD-L.

Glasovalna pravica se lahko izvr5uje tudi po pooblaSEencu. Poobla5denec mora
imeti za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo. Pooblastilo ostane
shranjeno pri druZbi.

Delniiarji se ob registraciji udeleZbe izkaiejo z osebnim dokumentom, enako
pooblaSdenci, ki predloiijo tudi veljavno pooblastilo, v kolikor ni bilo poslano Ze ob
prijavi. Zastopnik oziroma pooblaldenec pravne osebe pa se mora izkazati 5e z
izpisom iz sodnega registra, v kolikor ta izpis ni bil poslan ob prijavi. Registracija,
vzpostavitev evidenc in prevzem glasovnic udeleZencev skupidine se bodo vriili na
dan skupSdine od 8.45 do 9.00 ure.

Delnidarje vljudno prosimo, da upoStevajo navedeni termin registracije, da bi se
izognili gnedi in zamudi s pridetkom skupiiine.
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Udeleiba na skup5iini in uresniEevanje glasovalne pravice



ee skupSdina ne bo sklepina, bo ponovno zasedanje pol ure kasneje, v istih
prostorih.

Skupidina bo takrat ponovno odlodala ne glede na viSino zastopanega osnovnega
kapitala.

V skladu z ZGD-L mora vsak skupidinski sklep potrditi notar v notarskem
zapisniku. Skupsdini bo prisostvoval notar iz Notarske pisarne Miro KoSak iz
Ljubljane.

Vljudno vabljeni! Uprava ib

Dire aja Zidar
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