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OBVESTILO O SKLEPIH 21. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d. 

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 21. 

seje skupščine delničarjev družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., ki je potekala 26. septembra 2013.  

 

 

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti 

 

Kapital delniške družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., je razdeljen na 5.180.000 kosovnih delnic, od 

tega je 5.179.022 delnic z glasovalno pravico, lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic, je 978. Na 

skupščini je bilo prisotnih 4.058.092 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 78,36 odstotka kapitala 

družbe oziroma vseh delnic z glasovalno pravico. 

 

 

SPREJETI SKLEPI SKUPŠČINE 

 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine 

 

Izvoli se: 

 za predsedujočega skupščini: odv. Srečo JADEK; 

 verifikacijsko komisijo v sestavi:  

- predsednik: Robert ERNESTL,  

- preštevalki glasov: Sonja LONG, Marinela VEŠKOVO.   

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo FERLIGOJ.   

 

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. 

Pri glasovanju za sklep št. 1 je bilo oddanih 4.058.092 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 78,342 %  

delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 4.058.092 glasov, kar predstavlja 

100,000 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov oziroma 0 % oddanih glasov. 

VZDRŽANIH je bilo 0 glasov. 

 

 

2. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Istrabenz d.d. 

 

Skupščina družbe Istrabenz, d.d., imenuje za obdobje do preteka mandata ostalim članom, za članico  

nadzornega sveta, kot predstavnico delničarjev, mag. Denis Tavčar. 

 

Imenovana članica nadzornega sveta nastopi mandat z dnem sprejema tega sklepa. 

 

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. 

Pri glasovanju za sklep št. 2. je bilo oddanih 3.377.568 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 65,204 %  

delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 3.376.964 glasov, kar predstavlja 

99,982 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 604 glasov oziroma 0,018 % oddanih 

glasov. VZDRŽANIH je bilo 680.524 glasov. 
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NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE 

 

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane. 

 

 

PET NAJVEČJIH DELNIČARJEV 

 

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice 

z glasovalno pravico, je bil 67,07-odstoten. Na skupščini je bilo prisotnih naslednjih pet največjih delničarjev: 

 

Delničar 
Število delnic in 

glasov 

Delež glede na vse 
glasovalne pravice 

družbe (%) 

SAVA, d.d. Ljubljana 845.153 16,32 

KB 1909 SOCIETÀ PER AZIONI – Delniška družba 845.152 16,32 

NFD HOLDING d.d., Ljubljana 724.637 13,99 

NLB d.d. Ljubljana 680.524 13,14 

GORENJSKA BANKA d.d., Kranj 378.300 7,30 

SKUPAJ 3.473.766 67,07 

 

 

Uprava holdinške družbe  
Istrabenz, d.d. 


