
Nadzorni svet druibe VELO, trgovina na veliko in malo, d.d. Ljubljana, Celovika cesta I50,
1001 Ljubljana, na podlagi Statuta druibe, sklicuje

20. redno sejo skupiiine druilbe
VELO, trgovina na veliko in malo, d.d. Ljubljana

ki bo dne 21.5.2018 ob 15 uri
v prostorih notarke Nevenke Tory, Beethovnova ulica I4, 1000 Ljubljana

z naslednjim

DNEWIM REDOM:

l. Otvoritev skupiiine in izvolitev delovnih teles skupiiine .
Predlog sklepa it. I :

Za predsednika skupiiine se izvoli: Leopold Poljaniek
Za preitevalko glasov se izyoli: Majda Knez

Na seji bo prisotna notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Seaunitev skupiiine z letnim poroiilom za leto 2017, ki ga je obravnaval in potrdil .

nadzorni svet v skladu z 285. ilenom ZGD-I, vkljuino x. informacijo o prejemkih ilanov
otganov vodenja in nadzora druibe za poslovno leto 2017 in s pisnim poroiilom
nadzornega sveta druibe o preveritvi in potrditvi letnega poroiila za poslovno leto 2017.

3. Uporaba bilaninega dobiika in podelitev raTreinice direktorju in ilanom nadzornega
svera .
Predlog sklepa it. 2/l:Ugotovi se, da bilanini dobiiek druibe [,ELO, d.d. na dan 31.12.
2017, znaia 686.531,51 EUR.
Bilanini dobiiek, ki na dan 31.I2.2017 znqia 686.534,51 EUR se ne uporabi za razdelitev in
ostdne nerazporejen, ter se prenese v poslovno leto 2018, ktt prenes.eni dobiiek.
Predlog sklepa it. 2/2: Skupiiina potrjuje in odobri delo direktoija in ilanov nadzornega
sveta druibe v poslovnem letu 2017 ter jim podeljuje razreinico za poslovno leto 2017.

4: Poroiilo o pridobivanju lastnih delnic.

5. Imenovanje namestnika ilana nadzornega sveta.
Predlog sklepa 3t. 3:
Za namestnika ilana nadzornega svaa druZbe se imenuje Luka Doberiek.

6. Spremembe staluta druibe, vkljuino s pooblastilom upravi 7a poveianje osnovnega
kapitala z izdajo novih delnic zd vloike (odobreni kapital) in s pravico poslovodstva, da
odloia o izkljuiitvi prednostne pravice do novih delnic,
Predlog sHepa it. 1:
Spremeni se toika 4.1. Statuta druibe VELO d.d. tako, da odslej glasi:
>4.1. Osnovni kapital druZbe znaia 389.830,58 EURin je razdeljen na 93.419 navadnih
prosto prenosUivih imenskih kosovnih delnic.



Znesek vplaianega osnovnega kapitala je 389.830,58 EUR. Osnovni kapital druZbe je v celoti
vplaian.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:
- prwico do udeleibe pri upravljanju druZbe,
- pravico do dela dobiika (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoienja po likvidaciji ali steiaju druibe.

Uprava druZbe je pooblaiiena, da v 5 letih po vpisu spremembe Statuta, s katero je bilo
podeljeno to pooblastilo upravi, v sodni register, s sHepom poveia osnovni kapital druZbe za
najvei 194.91 5,29 EUR, z enlcratno ali veikratno izdajo novih delnic za denarne ali stvarne
vloike, kar predstavlja odobreni kopital, s tem, da se mora poveianje osnovnega kapitala
dokonino vpisqti v register v roku 5 let.
Nove delnice se izdajo v itevilu, z emisijskim zneskom, z vsebino pravic in skladno s pogoji
izdaje, kot jih z vsakokratnim sklepom o poveianju osnoynega kapitala in izdaji novih delnic
doloii uprava druZbe. Uprava druibe lahka v celoti ali deloma izkljuii prednostno pravico
obstojeiih delniiarjev do vpisa in vplaiila novih delnic.
Nove delnice se izdajo samo s soglasjem nadzornega sveta. Za sprejetje in realizacijo sklepa
o poveianju osnoynega kapitala na podlagi tega pooblasila potrebuje uprava predhodno
so glasj e nadzorne ga sve ta
Nadzorni svet je pooblaiien spremeniti in uskladiti statut druZbe z vsakokrat veljavno
sprejeto odloiinijo o poveianju osnovnega kapitala in izdajo novih delnic druibe iz
odobrenega kapitala.<
Spremeni se toika 4.2. Statuta druibe VELO d.d. tako, da odslej glasi:
>1.2. O poveianju osnovnega kapitala z vloZki, ki se imede z novo izdajo delnic, glede vrste
ter razreda delnic, odloia skupiiina s % veiino pri sklepanju zaslopanega osnol)nega
kapilala. Dotedanji delniiarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z
njihovimi deleii y osnovnem kapitalu druibe. Prednostna pravica se lahko izkljuii samo na
podlagi sklepa skupiiine, sprejetega s % veiino pri sklepanju zastopanega osnovnega
lapitala.<
Spremeni se toiko 4.3. Statuta druibe VELO d.d. tako, da odslej glasi:
>4.3. Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplaiila delnic so doloieni z zakonom oz.
vsakokratnim sklepom skupiiine o izdaji novih delnic. Poveianje osnovnega kapitala zaine
veljati z dnem vpisa v sodni register. Skupiiina lahko z navadno veiino sklene, da se osnovni
kapital druZbe poveia s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital.<
Spremeni se toika 5.1. Statuta druZbe VELO d.d. tako, da odslej glasi:
>5.1 . Uprava ima enega ali najvei dva ilana - direktorja. ki na lastno odgovornost vodita
posle druZbe injo zastopata. Srcvilo ilanov uprave. enego oli dva, doloii nadzorni svet z
vsakolndtnim sklepom o imenovanju direhorja oziroma direktorjev. Nadzorni svet lahko
doloii, da sta za zastopanje pooblaiiena ilana uprave posamiino ali skupaj ali ilan uprave
skupaj s prokuristom."
Spremeni se toika 5.3. Statuta druZbe VELO d.d. tako, da odslej glasi:
v5.3. Mandat direktorja taja najmanj 2 leti in najvei 5 let z moznostjo ponovnega
imenovanja.<
Spremeni se toikq 5.4. Statuta druibe VELO d.d. tako, da odslej glasi:
>5.4. Nadzorni svet lahko podeli prokuro. Nadzorni svet lahko doloii da prokurist zastopa
druZbo skupaj z enim ali obema zakonitima zastopnikoma oz. direktorjema.<
Toika 5.6. Statuta druZbe VELO d.d. se spremeni takb, da odstej glasi:
15.6. Upravi se za njeno delo lahko zagotovi udeleZba na dobiiku. O upraviienosti do
nagrade in njeni viiini odloia skupiiina.<
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Toika 6.3. Statuta druibe VELO d.d. se v celoti irta.
Toika 6.4. Statuta druibe VELO d.d. se preitevilii v toiko 6.3. in se spremeni tako, da odslej
glasi:
>>6.3. Nadzorni svet imenuje skupiiina delniiarjev z navadno veiino glasov navzoiih
delniiarjev. Skupiiina lahko imenuje tudi enega ali vei namestnikov ilanov nadzornega
sveta.(
Toika 6.5. Statuta druZbe VELO d.d. se preitevilii v toiko 6.4..
Toika 6.6. Statuta druZbe VELO d.d. se preitevilii v toiko 6.5..
Toika 6.7. Statuta druZbe VELO d.d. se preitevilii v toiko 6.6..
Toika 6.8. Statuta druZbe VELO d.d. se preitevilii v toiko 6.7..
Toika 6.9. Statuta druibe VELO d.d. se preitevilii v toiko 6.8. in se spremeni tako, da odslej
glasi:
16.8. Sklep o prediasnem odpoklicu ilanov nadzornega sveta predstavnikov delniiarjev mora
biti sprejet s % veiino prisotnih glasov skupiiine.<
Ce posameznemu ilanu preneha ilanstvo pred iztekom mandata, ga nadomesti namestnik za
ias do izteka dobe, za katero je bil inoljen ilan, ki ga nadomeiia.
Toikt 6.10. Statuta druZbe VELO d.d. se preitevilii v toiko 6.9..
Toika 6. 1 1 . Statuta druibe VELO d.d. se preitevilii v toikD 6. 10. in se spremeni tako, da
odslej glasi:
16.10. Nadzorni svet lahko podrobneje uredi naiin in pogoje za svoje delo s poslovnikom.<
Spremeni se toika 7.1. Statuta druibe VELO d.d. tako, da odslej glasi:
>7.4. Skupiiina se skliie vsaj 30 dni pred sejo skupiiine z objavo na spletni strani Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).(
Spremeni se toika 8.2. Statuta druZbe VELO d.d. tako, da odslej glasi:
tt8.2. Upravaje dolina v predpisanem, zakanitem roku sestaviti letno poroiilo in ga predloZiti
nadzornemu svetu.
Nadzorni svet je dolZan v roku I meseca po prejemu letnega poroiila preveriti letno poroiilo
in predlog za uporabo bilaninega dobiiko ter izdelati pisno poroiilo za skupiiino. V poroiilu
nadzorni svet navede na kakien naiin in v kakinem obsegu je preverjal vodenje druZbe med
p.oslovnim letom ter navede ali imq k letnemu poroiilu pripombe in ga potrjuje.
Ce nadzorni svet letno poroiilo potrdi je letno poroiilo sprejeto.<
Toila 8.3. Statuta druibe VELO d.d. se v celoti irta.
Spremeni se toika 9.0. Statuta druZbe VELO d.d. tako, da odslej glasi:
II9. O. OBVESCANJE DE LN ICA N EV
Ce zakon doloia dolinost objave posameznih podatkov ali sporoiil druibe, se ti objavijo no
spletni strani Agencije Republike Slovenije za jqvnopravne evidence in storiNe (AJPES), ie
zakon ne doloia drugaie. V primeru, da je potebno objaviti posamezne podatke ali sporoiila
druZbe, ki so pomembna za druZbo ali delniiarje, se objavijo na spletni strani AJPES ali na
drug naiin, ki ga doloia zakon.<

Predlagatelj vseh sklepov je nadzorni svet druibe.

Pogoji za adeleibo in uresniievanje glasovalne pravice:

Skupiiine se lahka udeleiijo delniiarji, njihovi pooblaiienci in zastopniki.

Pravico do udelezbe na skupiiini in uresniievanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delniiarji, njihovi zastopniki in pooblaiienci, ki bodq kumulativno izpolnili naslednja pogoja;

- ki bodo pisno prijavili svojo udeleZbo na skupliini druZbe, najpozneje konec ietrtega
dne pred dnem zasedanja skupiiine. Prijava za udeleibo na skupiiini je pravoiasna,
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ie jo druZba prejme najpozneje konec ietrtega dne pred skupiiino, to je konec dne
17.5.2018,

- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinib depotni druibi Ljubljana d.d.,
konec ietrtega dne pred zasedanjem skupiiine to je konec dne 17.5.2018 (v
nadalj nj em be s edilu : pr e s eini datum).

Ce glasovalno pravico uresniiuje pooblaiienec je potrebno predloZiti druZbi pooblastilo.
Delniiarji oz. njihovi pooblaiienci se izkaZejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in ves
ias trajdnja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedeiu druZbe.

Dopolnitev dnevne ga reda:

Delniiarji, katerih skupni deleZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi
sHica skupiiine pisno zahtevajo dodatno toiko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki
priloZiti predlog sklepa, o katerem naj skupiiina odloia, ali ie skupiiina pri posamezni toiko
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazloZitev toike dnevnega reda. Nadzorni svet druZbe bo
v sHadu s tretjim odstavkom 298. ilena ZGD - I objavil tiste dodatne toike dnevnega reda,
glede katerih bodo delniiarji zahteve poslali druibi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupiiine.

Predlogi delniiarjev:

Delniiarji lahko k vsaki toiki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300.
ilena ZGD-L (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve ilanov nadzornega
sveta ali revizorjev iz 301 . ilena ZGD-I (v nadaljevanju: volilni predlog).

Uprava druZbe bo na enak naiin kot ta sklic skupiiine objavil tiste predloge delniiarjev, ki
bodo izpolnjevali pogoje iz 300. oz. 301. ilena ZGD-1, in sicer:

- ki bodo poslani druZbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupiiine,

- k bodo razumno utemeljeni,

- za katere bo delniiar predlagatelj pri tem sporoiil, da bo na skupiiini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delniiarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.

Gradivo in doslopnost dokumentov:

Na sedeiu druibe na naslovu Celovika cesta I 50, 1001 Ljubljana - IV. nodstropie - tainiitvo,
vsak delovnik od 10 - 12 ure, v iasu od dneva objave sklica skupiiine do vkljuino dneva
zasedanja skupiiine je dostopno gradito:

- sklic skupiiine,

- predlogi sklepov z nayedbo, kateri organ druZbe je dal posamezni predlog in
utemeljitev predlogov sklepov k vsaki toiki dneynega reda,

- letno poroiilo druibe za leto 2017,

- poroiilo nadzornega sveta druZbe o preyeri\i in potrditvi letnega poroiila druibe za
poslovno leto 2017.

Izirpne idormacije o pravicah delniiarjev iz prvega odstavka 298. ilena, prvega odstavka
300., 301. in 305. ilena ZGD-1.

Pravica do obveiienosti :
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V skladu s prvim odstavkom 305. ilena ZGD - I lahko delniiarji na skupiiini uresniiujejo
svoje pravice do obveiienosti.

Po stanju na dan sklica skupiiine ima druZba izdanih 93.419 navadnih, prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic druZbe. Druibq ima na dan sklica skupiiine v lasti 2.I 37 lastnih
delnic, ki nimajo glasovalne pravice, ostalih 91.282 delnic ima glasovalno pravico in so vse
istega razreda.

Wjudno vabljeni!

VELO, d.d. Ljubljana
Nadzorni svet druZbe
Predse dnik nadzorne ga sreta :
Damjan Skafii


