
Na podlagi statuta delniSke druibe ZterulCE VOGEL BOHINJ, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko jezero,
sklicujem

sKUPSerNo DELNreeruev

ki bo v petek, 2A.04.2018 ob 12.00 uri v prostorih druibe, Ukanc 6, Bohinjsko jezero z naslednjim
dnevnim redom:.

1. Otvoritev skupSdine in ugotovitev sklepdnosti, ter izvolitev organov skup5dine.

Predlog sklepa: Za predsednika skupidine se izvoli Bo5tjan Klinar, za pre5tevalki glasov pa

Marjeta Fujs in Aleksandra Fiorelli.Za sestavo zapisnika bo skupidini prisostvovala notarka Nada
Kumar.

2. lzkljuditev manj5inskih delni6arjev

Sklep glavnega delniiarja RRC RACUNALNISKE STORITVE, d.o.o., Jadranska ulica 2L, 1O0O

Ljubljana (v nadaljevanju Glavni delniiar) skladno z 296. in 384. dlenom Zakona o gospodarskih

druibah (ZGD-1) in dolodbami 2. in 3. odstavka 23. dlena Zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ZNVP-1):

2.L

Skupitina druZbe se seznani s Porodilom glavnega delnitarjaiz2. odstavka 385. dlena ZGD-1 v

zvezi s predlaganim sklepom in o prenosu delnic preostalih delnidarjev druibe ZiEnice Vogel

Bohinj d.d. (v nadaljevanju Druiba) na Glavnega delnidarja za pladilo primerne denarne
odpravnine in o predpostavkah za prenos delnic manjiinskih delnidarjev na Glavnega delnidarja
ter o primernosti denarne odpravnine manjSinskih delnidarjev, ki jo ponuja Glavni delnidar.

2.2

SkupSEina druibe se seznani, da je Glavni Delnidar imetnik 945.L57 delnic Druibe z oznako ZVBG,

ki upo5tevajod drugi odstavek 384. dlena ZGD-L v povezavi z drugim odstavkom 528. dlena ZGD-

L, predstavljajo 98,29 odstotni delei v osnovnem kapitalu Druibe.

2.3

Vse preostale delnice Druibe, katerih imetnik ni Glavni Delnidar, s€, z izjemo lastnih delnic
druibe Zidnice Vogel Bohinj d.d., prenesejo na Glavnega Delnidarja, za plaiilo primerne
odpravnine upravidencem, in sicer:

se v skladu s 385. dlenom ZGD-L upravidencem plada denarna odpravnina v znesku 1,98

EUR za vsako delnico Druibe z oznako ZVBG;

pladilo denarne odpravnine se izvede v korist upravidenca v skladu z ZNVP-I in Pravili
poslovanja KDD, ki je na presedni dan, t.j. na dan, ki se dolodi po vpisu tega sklepa o
prenosu delnic v sodni register v skladu s Pravili poslovanja KDD, vpisan v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD. ee je delnica
obremenjena, KDD skladno s 23. dlenom ZNVP-I takino breme izbriSe hkrati s prenosom.
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Z dnem vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register skladno z ZGD-1 preidejo vse delnice
manjiinskih delnidarjev, z izjemo lastnih delnic druibe ZiEnice Vogel Bohinj d.d., na Glavnega
delniEarja. KDD deponira delnice na posebnern raEunu tako, da z njimi rnanjiinski delniEarji ne
morejo veE razpolagati.

2.5

Skup3Eina pooblaiia Glavnega Delnidarja, da za izvedbo tega sklepa o prenosu delnic v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, skladno z drugim odstavkom 23.
tlena ZNVP-1 vloii zahtevo in sklene pogodbo o prenosu delnic Druibe iz raEunov manjiinskih
delniEarjev na raiun glavnega delniEarja pri KDD.

2.6

Glavni Delnidar bo opravil pladilo denarne odpravnine upraviEencem po tem sklepu skladno s
Pravili poslovanja KDD prek KDD, izpladila zneskov denarnih odpravnin upravidencem pa se bodo
nato izvedla skladno s Pravili poslovanja KDD in ZTFI oz. veljavno zakonodajo.

2.7

SkupiEina se seznani, da je banka NOVA LB d.d., po nalogu Glavnega delniiarja, izdala izjavo o
solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznostiGlavnega delniEarja, da v korist KDD za raEun vseh
manj3inskih delniEarjev izplaEa denarno odpravnino nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu
delnic v sodni register.

Druiba poziva vse manj5inske delniEarje (in morebitne imetnike pravice do donosov iz delnic), da
ji na naslovZiinice Vogel Bohinj, d.d., Ukanc 6,4255 Bohinjsko jezero, posredujejo svoje podatke,
ki so potrebni za izplaEilo denarne odpravnine manj5inskirn delniearjem oziroma imetnikom
pravice do donosov iz delnic in sicer: ime, priimek, naslov (za fiziEne osebe) oziroma firma in sedei
(za pravne osebe), ter dav[no itevilko, itevilko banEnega ratuna in naziv banke, pri katerije raiun
odprt, ter podatke o morebitnih pravicah tretjih, kiso vpisane na delnicah rnanj5inskega detniiarja.

1. Pogoji za udeleibo in uresniEevanje glasovalne pravice

SkupiEine se lahko udeleiijo delniEarji oziroma njihovi poobla5Eenci in zastopniki. Pooblastitu
mora biti pisno in ga je potrebno predloiiti druibi in ostane shranjeno ves Eas trajanja
pooblastilnega razmerja na sedeiu druibe. Skup5Eine se lahko udeleiijo in na njej uresni[ujejo
glasovalno pravico le tisti delniEarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev konec Eetrtega dne pred zasedanjem skup5eine, to je dne
L6. 4.2018.

Delniiarji so dolini kot pogoj za udeleibo in glasovanje na skupiEini na sedeiu druZbe prijaviti
svojo udeleibo na skupidini najpozneje konec Eetrtega dne pred zasedanjem skupiEine. Pravne
osebe rnorajo prijavi za udeleibo predloiiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke o stanju ob prijavi.

Delnifarji, katerih skupni deleii dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica
skupiline pisno zahtevajo dodatno totko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloiiti
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predlog sklepa, o katerem naj skupiEina odloEa, ali Ee skup5Eina pri posamezni toEki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazloiitev toike dnevnega reda.

DelniEarji, ki izpolnjujejo pogoje za vloiitev zahteve za dodatno toEko dnevnega reda, morajo
zahtevo poslati druibi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupSEine.

DelniEarji lahko k vsaki to€ki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. ilena
ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog) in volilne predloge iz 301. Elena ZGD-L. Nasprotni ali
volilni predlog se objavi in sporoEi na naiin i2296. Elena ZGD-L le, Ee bo delniEar v sedrnih dneh
po objavi sklica skupSEine, druibi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. dlenom
zGD-1.

DelniEar na skupiEini uresniEuje svojo pravico do obveiEenosti iz prvega odstavka 305. Elena ZGD-
1

Gradivo za skupiEino, ki vkljuEuje:
. letna porotila druibe za zadnja tri poslovna leta,
. obrazloiene in utemeljene predloge sklepov,
o pisno poroEilo glavnega delniEarja o predpostavkah za prenos delnic in primernosti vi5ine

denarne odpravnine,
. revizorjevo poroEilo o primernosti denarne odpravnine.

Gradivo za skupiEino je dostopno in brezplaEno na vpogled na poslovnem naslovu druibe Ukanc
5, Bohinjsko jezero, vsak delavnik od dneva sklica skupiEine pa vse do vkljuEno dneva zasedanja
skupiEine v Easu od 9.00 do 13:00, v tajni5tvu druibe, vkljutno s predlogi sklepov z navedbo, kateri
organ je dal posamezen predloE, z obrazloZitvami totk dnevnega reda ter drugimi listinami in
predlogi iz drugega odstavka297.a ilena ZGD-1. V skladu s 4. odstavkom 296. Elena ZGD-tse sklic
objavi tudi na spletnih straneh druibe.

Predsednica uprave ZiEnice Vogel Bohinj, d.d.

Tatjana eufer

Zifnice VOGEL Bohinj, d.d.
Ukanc 6, 4265 Boh, fezero
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