
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov, upravni 

odbor družbe objavlja 

 

SKLEPE 18. SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŢBE AGROGORICA d.d. ŠEMPETER PRI 

GORICI, ki je bila v četrtek, dne 23.6.2011 ob 13.00 uri v sejni sobi Modri Hram, v Hotelu Lipa 

v Šempetru pri Gorici, Trg Ivana Roba 7. 

 

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 319.944 oz. 79,99 % od 

vseh delnic družbe. Seji je prisostvovala notarka Katjuša Gorjan iz Šempetra pri Gorici. 

 

Sprejeti sklepi: 

 

1. OTVORITEV SKUPŠČINE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 

Izvršni direktor je otvoril skupščino in ugotovil, da je skupščina sklepčna. 

 

2. IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE    

Sklep k točki 2: 

»Skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine Aleša Musarja, preštevalko glasov Nado 

Ličen ter za notarska opravila ugotovi in potrdi prisotnost vabljene notarke Katjuše Gorjup«. 

 

Za sprejetje sklepa je glasovalo 286.416 glasov oz. 89,52 %, proti 33.528 glasov.  

 

Pod točko 2. je bil podan ustni nasprotni predlog delničarja Invest Nova a.d., ki je bila najprej 

podan na glasovanje, zato skupščina o prvotno podanem predlogu upravnega odbora ni 

glasovala. 

 

3. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM DRUŢBE ZA POSLOVNO LETO 2010 Z 

MNJENJEM REVIZORJA, KONSOLIDIRANIM LETNIM POROČILOM DRUŢBE ZA 

POSLOVNO LETO 2010 Z MNENJEM REVIZORJA, PISNIM POROČILOM 

UPRAVNEGA ODBORA O PREVERITVI IN POTRDITVI LETNEGA IN 

KONSOLIDIRANEGA POROČILA ZA LETO 2010 TER INFORMACIJA O 

PREJEMKIH ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA 

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010  z mnenjem revizorja, 

Konsolidiranem letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim 

poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega poročila za 

poslovno leto 2010 ter prejemki članov upravnega odbora. 

 

4. UGOTOVITEV IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2010 TER 

PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVNEMU ODBORU 

Sklepi k točki 4:  

Sklep 4.1.: »Ugotovljeni bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2010 znaša 518.862,76 EUR. 

Ugotovljeni bilančni dobiček družbe ostane v celoti nerazporejen«. 

 

Za sprejetje sklepa je glasovalo 286.416 glasov oz. 89,52 %, proti 33.528 glasov.  

 

Sklep 4.2.: »Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora za poslovno leto 2010«. 

 

Sklep je bil sprejet soglasno. 



Pod točko 4 je bil podan nasprotni predlog delničarja Kapitalska družba d.d., ki je bil najprej 

podan na glasovanje in ni bil sprejet, zato je skupščina glasovala o prvotno podanem predlogu 

upravnega odbora. 

 

5. POOBLASTILO POSLOVODSTVU DRUŢBE ZA POVEČANJE OSNOVNEGA 

KAPITALA 

Sklep k točki 5: 

»Točka 4.1. Statuta družbe  se spremeni tako, da se glasi: 

Osnovni kapital družbe se lahko poveča ali zmanjša pod pogoji in na način, kot jih  določa zakon. 

Uprava je pooblaščena, da s soglasjem upravnega odbora v petih letih po vpisu sprememb, 

sprejetih na 18. Skupščini družbe v sodni register, osnovni kapital poveča do 50% osnovnega 

kapitala, vpisanega na dan 23.6.2011 oz. za največ 1.669.170,43 EUR (odobreni kapital), z izdajo 

do 200.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne in stvarne 

vložke.  Nove delnice se najprej ponudijo obstoječim delničarjem. V primeru, da obstoječi 

delničarji ne vpišejo in vplačajo vseh ponujenih delnic, se te ponudijo imetnikom obveznic družbe, 

ki imajo možnost zamenjave denarne terjatve iz naslova obveznic v delnice. V zadnjem krogu se 

lahko delnice  ponudijo dobro poučenim vlagateljem. O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za 

izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje upravnega 

odbora. Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic iz 

naslova  odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z 

novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala«.  

 

Za sprejetje sklepa je glasovalo 286.416 glasov oz. 89,52 %, proti 33.528 glasov.  

 

Pod točko 5. je bil ustno podan nasprotni predlog delničarja S-Real d.d. , ki je bil najprej podan 

na glasovanje in je bil sprejet, zato skupščina o prvotno podanem predlogu upravnega odbora ni 

glasovala. 

 

6. SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA DRUŢBE 

Sklep k točki 6: 

»Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe (sprememba sedeža, poslovnega naslova in 

uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah). Sprejme se čistopis statuta družbe«. 

 

Za sprejetje sklepa je glasovalo 286.416 glasov oz. 89,52 %, proti 33.528 glasov.  

 

Pod točko 6. je bil ustno podan nasprotni predlog delničarja S-Real d.d., ki je bil najprej podan na 

glasovanje in je bil sprejet, zato skupščina o prvotno podanem predlogu upravnega odbora ni 

glasovala. 

 

7. IMENOVANJE  POOBLAŠČENEGA REVIZORJA DRUŢBE   za  leto 2011 

Sklep k točki 7:  

»Za pooblaščenega revizorja družbe  se  za leto  2011  imenuje revizijska družba:  Revizijska 

družba KPMG  SLOVENIJA, podjetje za revidiranje d.o.o. Ljubljana«. 

      

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

8. RAZREŠITEV ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA IN IMENOVANJE NOVIH ČLANOV 

UPRAVNEGA ODBORA 

Sklepi k točki 8: 

Sklep 8.1.: »Razrešijo se vsi člani upravnega odbora«. 



 

Za sprejetje sklepa je glasovalo 286.416 glasov oz. 89,52 %, proti 33.528 glasov.  

 

Sklep 8.2.: »V upravni odbor se izvolijo: 

1. Gregor Kopriva, roj. 1981, zaposlen FZU Moneta AD, Podgorica 

2. Marjanca Drame, roj. 1981, zaposlena S-Real d.d., Ljubljana 

3. Mitja Kovačič, roj. 1974, zaposlen Studen & CO. GMBH, Dunaj 

 

Mandat novoizvoljenih članov upravnega odbora traja 5 let. Ta sklep stopi v veljavo 

takoj«. 

 

Za sprejetje sklepa je glasovalo 190.416 glasov oz. 59,52 %, proti 129.528 glasov.  

 

Pod točko 8. je bil na skupščini ustno podan nasprotni predlog delničarja FZU Moneta in 

delničarja S-Real d.d. Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarja S-Real 

d.d., ki ni bil sprejet. V nadaljevanju so delničarji skupščine glasovali o predlogu delničarja FZU 

Moneta , ki tudi ni bil sprejet, zato je skupščina glasovala o prvotno podanem predlogu upravnega 

odbora. Prvotno podan predlog upravnega odbora ni bil sprejet. Delničar Invest Nova je ustno 

podal nasprotni predlog sklepa z ločenim glasovanjem na posamezni del: razrešitev članov 

upravnega odbora in imenovanje novih članov upravnega odbora; o katerih so glasovali 

delničarji skupščine. Predlog je bil sprejet. 

 

Napovedan izpodbojne tožbe: 

Na skupščini je izpodbojno tožbo napovedal pooblaščenec delničarja Kapitalska družba, d.d. in 

Kapitalska družba,d.d. PPS RS za sklepe pod točko 4.1,. 5. in 6. dnevnega reda. 

 

Na skupščini so bili prisotni in zastopani naslednji delničarji: 

Delničar Število 

delnic 

Odstotek glede 

na vse glasovalne 

pravice 

Studen & CO. GmbH, Dunaj 96.000 24,00% 

FZU MONETA AD, Podgorica 50.427 12,61% 

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom 

"INVEST NOVA FOND" a.d. Bijeljina 

50.298 12,57% 

S-Real d.d., Ljubljana 37.893 9,47% 

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom 

"PRIVREDNIK INVEST" a.d. Banja Luka 

32.298 8,07% 

Kapitalska druţba d.d., Ljubljana 31.925 7,98% 

Akcionarsko društvo za trgovinu, turizam, ugostiteljstvo 

i saobračaj " Otrantkomerc", Ulcinj 

19.500 4,88% 

Kapitalska druţba –PPS, Ljubljana 1.603 0,40% 

 

Skupščina se je začela ob 13.00 uri in zaključila ob 13.50 uri. 

 

 

Upravni odbor  


