Uprava
Gorenja, d.d.
na podlagi 11. člena Poslovnika o delu skupščine Gorenja, d.d., predlaga skupščini
Gorenja, d.d. naslednji
predlog sklepa k točki 1:
1. Izvolijo se delovni organi skupščine in sicer:
predsednik skupščine: Leonardo F. Peklar
verifikacijska komisija: Igor Pirc, predsednik
Matjaž Košir, član
Milena Obu, članica
2. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Janez Mlakar.
Obrazložitev
Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles in
zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je pisno povabila notarja Janeza
Mlakarja, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

Velenje, 12.5.2006

Predsednik Uprave
Franc Bobinac, MBA, l.r.

Poročilo Nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d., o preveritvi
Letnega poročila za leto 2005
Spoštovani delničarji!
Nadzorni svet je v letu 2005 poslovanje družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje nadziral v
okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe.
Nadzorni svet, ki šteje deset članov, je deloval v polni sestavi do 12. aprila 2005, ko je
odstopil s funkcije člana Nadzornega sveta in s tem tudi kot namestnik predsednika
Nadzornega sveta, mag. Tomaž Kuntarič. Skupščina delničarjev je 4. julija 2005 izvolila
novega člana Nadzornega sveta dr. Jožeta Zagožna za čas do izteka mandata nadzornega
sveta družbe. Nadzorni svet je 28. julija 2005 dr. Jožeta Zagožna izvolil za namestnika
predsednika Nadzornega sveta.

1.

Delovanje Nadzornega sveta

Nadzorni svet je med letom posvečal največ pozornosti poslovnemu in finančnemu razvoju
Skupine Gorenje in krovne družbe, pomembnim poslovnim dogodkom ter uresničevanju
splošnih strateških in poslovnih usmeritev. Nadzorni svet je v letu 2005 opravil osem sej, od
katerih je dve opravil korespondenčno.
V skladu z ustaljeno prakso je Nadzorni svet gospodarski načrt krovne družbe in Skupine
Gorenje sprejel že v decembru 2004, torej pred začetkom poslovnega leta. S tem je bil
določen okvir poslovnih dejavnosti in cilji za leto 2005, katerih izpolnjevanje je Nadzorni svet
spremljal med letom. Uprava družbe je Nadzornemu svetu četrtletno poročala o tekočih
poslovnih dosežkih in premoženjskem stanju Skupine Gorenje in krovne družbe. Uprava je
Nadzorni svet redno in sproti celovito obveščala o širših pogojih poslovanja, zlasti z
razmerami na evropskih trgih, kamor Gorenje proda pretežni del svoje proizvodnje, o
spremembah cen materialov in surovin ter možnostih za osvajanje novih nabavnih trgov, o
gibanju cen v panogi gospodinjskih aparatov in o okoljskih zahtevah do proizvajalcev bele
tehnike. Pomembno mesto v poročanju Nadzornemu svetu je bilo sprotno seznanjanje z
učinki prevzema češkega proizvajalca štedilnikov More Moravie, razvoju dejavnosti področja
energetika in varstvo okolja in dejavnosti področja notranje opreme. V decembru 2005 je
Nadzorni svet sprejel gospodarski načrt za leto 2006 in strateški načrt Skupine Gorenje za
obdobje 2006 do 2010 in podprl upravo družbe v uresničevanje usmeritve, da Gorenje
postane eden najuspešnejših ponudnikov tehnično dovršenih, vrhunsko oblikovanih ter
uporabnikom prijaznih izdelkov za dom.
Nadzorni svet družbe Gorenje, d.d., ocenjuje, da je Skupina Gorenje v težkih pogojih
poslovanja leta 2005 nadaljevala z rastjo in z njo pomembno presegla načrtovani obseg
poslovnih aktivnosti ter v vseh pomembnih elementih poslovanja dosegla načrtovane
poslovnoizidne, premoženjske in finančne cilje poslovanja.
Nadzorni svet je na podlagi Meril za ugotavljanje poslovne uspešnosti Skupine Gorenje,
katerih namen je na podlagi objektivnih ekonomskih mer opredeliti raven poslovne
uspešnosti Skupine Gorenje, odločal tudi o višini nagrad za uspešno delo uprave družbe in
o variabilnem delu fiksne plače članov Uprave.
V decembru 2005 je član uprave družbe Žiga Debeljak Nadzornemu svetu predlagal
sporazumno prenehanje mandata člana Uprave, ker je bil imenovan za predsednika uprave

družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. Nadzorni svet je soglašal s sporazumnim odpoklicem
z 31.12.2005. V skladu z mandatarsko funkcijo, ki jo je predsednik uprave družbe imel ob
imenovanju Uprave, je predsednik Uprave predlagal, Nadzorni svet pa imenoval za novo
članico Uprave za področje ekonomike in financ Mirjano Dimc Perko z mandatom od
1.1.2006 do 18.7.2008.

2.

Letno poročilo

Uprava družbe je Nadzornemu svetu predložila v sprejem revidirano Letno poročilo družbe
Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2005 dne 03.04.2006. Nadzorni svet je Letno
poročilo obravnaval na seji dne 11.04.2006.
Revidiranje Letnega poročila družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2005 je
opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o. Revidiranje je bilo opravljeno tudi v vseh
odvisnih družbah Skupine Gorenje. Revizijska družba je dne 27.03.2006 izdala pozitivno
mnenje k Letnemu poročilu Gorenja, d.d., in konsolidiranemu Letnemu poročilu Skupine
Gorenje za leto 2005.
Pri preveritvi predloženega Letnega poročila za leto 2005 je Nadzorni svet upošteval, da je:
- družba v letu 2005 dosegla pomembne kategorije gospodarskega načrta;
- Nadzorni svet potrdil predlagano razporeditev čistega dobička za leto 2005 in oblikovanje
bilančnega dobička v okviru pristojnosti Uprave in Nadzornega sveta;
- revizijska družba podala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu za leto 2005 in da na
poročilo revizorja Nadzorni svet ni imel pripomb;
- Nadzorni svet redno spremljal vodenje in poslovanje družbe in Skupine Gorenje ter
tekoče obravnaval poslovnoizidno, finančno in premoženjsko stanje.
Nadzorni svet je ugotovil, da je Letno poročilo za leto 2005, ki ga je pripravila Uprava in
preveril revizor, sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah in veljavnimi računovodskimi standardi. Nadzorni svet je pregledal in potrdil tudi
poročilo revizorja. Na podlagi tega ocenjuje, da Letno poročilo izkazuje resničen in pošten
prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida ter izkazuje pošten
prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe in Skupine Gorenje.
Zaradi vseh navedenih ugotovitev je Nadzorni svet na seji dne 11.04.2006 sprejel Letno
poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2005,
kot mu ga je predložila Uprava.

3.

Ugotovitev in predlog uporabe bilančnega dobička

Uprava družbe je v skladu z 228. členom Zakona o gospodarskih družbah čisti dobiček
poslovnega leta v višini 2.954.939.809,28 SIT in del prenesenega čistega dobička iz preteklih
let v višini 30.894.735,47 SIT, v delu obvezne uporabe, uporabila za oblikovanje rezerv za
lastne deleže, ki se morajo oblikovati zaradi pridobitve 466.150 lastnih delnic. Nadzorni svet
je predlagano oblikovanje rezerv za lastne deleže potrdil in je ustrezno izkazana v
računovodskih izkazih družbe.
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Bilančni dobiček družbe Gorenje, d.d., za leto 2005 v višini 4.121.542.689,53 SIT je bil
oblikovan iz ostanka prenesenega čistega dobička v višini 1.534.854.038,53 SIT in iz
naslova sprostitve drugih rezerv iz dobička v višini 2.586.688.651,00 SIT.
Uprava in Nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za poslovno
leto 2005 v višini 4.121.542.689,53 SIT uporabi za naslednje namene:
-

-

-

del bilančnega dobička v višini 1.220.000.000,00 SIT, ki izvira iz čistega dobička leta
1998, se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 100,00 SIT bruto na
delnico;
del bilančnega dobička v višini 1.450.771.344,76 SIT, ki izvira iz čistega dobička leta
1998 v višini 314.854.038,53 SIT in iz čistega dobička leta 1999 v višini
1.135.917.306,23 SIT, se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
preostanek bilančnega dobička v višini 1.450.771.344,77 SIT, ki izvira iz čistega
dobička leta 1999, ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je pri odločitvi upošteval sprejeto politiko uporabe dobička, ki se podreja
razvojnemu konceptu Gorenja določenemu s cilji strateškega načrta do leta 2010 in
interesom delničarjev za dolgoročno povečanje vrednosti delnice, zato je soglašal z
oblikovanjem in predlogom uporabe bilančnega dobička za leto 2005, hkrati pa predlaga
skupščini delničarjev, da Upravi podeli razrešnico za poslovanje v letu 2005.
To poročilo je Nadzorni svet izdelal v skladu z določbami 274.a člena Zakona o gospodarskih
družbah in je namenjeno skupščini delničarjev.
Velenje, 11.4.2006

Predsednik Nadzornega sveta
mag. Marko Voljč, l.r.
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Poročilo o pridobitvah lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine delničarjev za
pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic z dne 4.7.2005
Na podlagi določil pooblastila Upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic, ki ga je
skupščina delničarjev izdala na skupščini dne 7.7.2004, je Uprava poročala skupščini
delničarjev, ki je bila 4.7.2005. O pridobitvah delnic na podlagi izdanega pooblastila na
skupščini delničerjev 4.7.2005, pa Uprava poroča, da je družba na podlagi izdanega
pooblastila v času od njegove izdaje do dneva tega poročila:
•

v avgustu 2005 pridobila 233.075 delnic po ceni 6.321,84 SIT na delnico in v
februarju 2006 nadaljnjih 233.075 delnic tudi po ceni 6.321,84 SIT, vse na podlagi
Pogodbe o ustanovitvi prodajne in nakupne opcije, ki jo je dne 21.6.2004 sklenilo
Gorenje, d.d. s Slovensko odškodninsko družbo, d.d.

•

v obdobju od lanske skupščine delničarjev, ki je bila 4.7.2005 do izdelave tega
poročila družba ni odsvajala lastnih delnic.

Skupno število lastnih delnic družbe Gorenje, d.d., znaša po pridobitvi tretjega paketa delnic
od Slovenske odškodninske družbe,d.d., 950.267, kar predstavlja 7,7891% delež osnovnega
kapitala družbe.
Mnenje o pravičnosti pridobitev lastnih delnic v skladu s sklenjeno opcijsko pogodbo, ki ga je
dne 5.7.2004 izdala družba KPMG Slovenija, d.o.o., pa je bilo skupščini delničarjev že
predstavljeno dne 7.7.2004, poleg tega je bilo istega dne tudi objavljeno na borznem sistemu
elektronskega obveščanja.

Velenje, 12.5.2006

Predsednik Uprave
Franjo Bobinac, MBA, l.r.

Uprava in Nadzorni svet
Gorenja, d.d.
predlagata
skupščini Gorenja, d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji
predlog sklepa k točki 3:
1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2005 v višini 4.121.542.689,53 SIT se uporabi
za naslednje namene:
•

•

•

del bilančnega dobička v višini 1.220.000.000,00 SIT, ki izvira iz čistega dobička
leta 1998, se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 100,00 SIT bruto na
delnico;
del bilančnega dobička v višini 1.450.771.344,76 SIT, ki izvira iz čistega dobička
leta 1998 v višini 314.854.038,53 SIT in iz čistega dobička leta 1999 v višini
1.135.917.306,23 SIT, se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
preostanek bilančnega dobička v višini 1.450.771.344,77 SIT, ki izvira iz čistega
dobička leta 1999, ostane nerazporejen.
Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan
4.7.2006. Dividenda se izplača v roku 68 dni po sprejemu tega sklepa.

2. Podeli se razrešnica Upravi in Nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2005.
Obrazložitev
Revidirano Letno poročilo 2005 je obravnaval in sprejel Nadzorni svet dne 11.4.2006.
Skupščina na podlagi določil 293. in 294.člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička
in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe.
Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 sta Uprava in
Nadzorni svet upoštevala dolgoročno razvojno politiko, ki izhaja iz strateškega plana Skupine
Gorenje. Zato sta za izplačilo dividend predlagala znesek, ki je usklajen z dividendno politiko,
določeno v strateškem načrtu družbe.
Velenje, 12.5.2006
Predsednik Nadzornega sveta
mag. Marko Voljč, l.r.

Predsednik Uprave
Franc Bobinac, MBA, l.r.

Nadzorni svet
Gorenja, d.d.
predlaga
skupščini Gorenja, d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji
predlog sklepa k točki 4:
Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada za
uspešno delo v letu 2005 v skupni bruto višini 26.000.000,00 SIT.
Obrazložitev
Nadzorni svet je v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi nadziral poslovanje
družbe Gorenje, d.d. in Skupine Gorenje. V preteklem letu je opravil številne naloge,
ki so opisane v poročilu Nadzornega sveta. Izplačilo nagrade Nadzornemu svetu je
predlagano v breme poslovnega izida in ne iz bilančnega dobička poslovnega leta
2005. Nagrada bo med predsednikom in obema namestnikoma predsednika
Nadzornega sveta ter člani Nadzornega sveta razdeljena v razmerju 1: 0,85 : 0,60.
Skupna višina nagrade je enaka kot v preteklem letu, porazdelila pa se bo
sorazmerno s časom opravljanja funkcije posameznega člana Nadzornega sveta.

Velenje, 12.5.2006

Predsednik Nadzornega sveta
mag. Marko Voljč, l.r.

Uprava Gorenje, d.d.
predlaga
skupščini Gorenja, d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji
predlog sklepa k točki 5:

Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., se od 1.1.2006 dalje pripravlja v skladu z
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).
Obrazložitev
Gorenje, d.d., kotira v prvi borzni kotaciji Ljubljanske borze, d.d., in mora po borznih
pravilih poročati v skladu z MSRP. 11. odstavek 54. člena ZGD-1 določa, da druge
družbe, če tako določi skupščina družbe, sestavljajo računovodska poročila v skladu
z MSRP. Uprava družbe zato predlaga skupščini, da sprejme sklep, da se za
Gorenje, d.d., računovodska poročila sestavljajo samo v skladu z MSRP, predlagani
sklep pa je skladen tudi z določilom 2. odstavka 699. člena ZGD-1.
Družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organizirani trg vrednostnih papirjev
so bile že do sedaj zavezane sestavljati konsolidirano letno poročilo v skladu z
MSRP. Gorenje, d.d., torej že sestavlja konsolidirano letno poročilo za Skupino
Gorenje na podlagi MSRP.
Velenje, 12.5.2006

Predsednik Uprave
Franc Bobinac, MBA, l.r.

Nadzorni svet
Gorenja, d.d.
predlaga
skupščini Gorenja, d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji
predlog sklepa k točki 6:
Za člane Nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za dobo štirih
izvolijo:
•
mag. Peter JEŠOVNIK
•
Milan PODPEČAN
•
Bogdan PUŠNIK
•
Vojko ROVERE
•
dr. Jože ZAGOŽEN
Izvoljeni člani nadzornega sveta družbe nastopijo mandat 18.7.2006.

let

Obrazložitev
Dosedanjemu nadzornemu svetu družbe poteče mandat, zato mora skupščina delničarjev
izvoliti pet članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev. V skladu z dobro
prakso upravljanja podaja nadzorni svet tudi predstavitev kandidatov.
Mag. Peter Ješovnik, rojen 5.9.1969, je namestnik direktorja Službe Vlade RS za evropske
zadeve. Leta 1995 je diplomiral iz mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede
Univerze v Ljubljani, magistriral pa je iz mednarodne ekonomije na Ekonomski fakulteti v
Ljubljani. Od leta 1997 do 2001 je delal kot asistent in višji predavatelj za trženje in
makroekonomsko okolje na Fakulteti za management v Kopru. Leta 2001 se je zaposlil na
Gospodarski zbornici Slovenije, kjer je vodil oddelek za evropske zadeve. Deloval je tudi kot
aktiven član nacionalnega Foruma v okviru Konvencije za ustavo EU. Leta 2004 ga je
Evropska komisija imenovala za člana “Team Europe”. Je član Strateškega sveta za
gospodarski razvoj in Odbora za reforme. Od leta 2005 je namestnik direktorja na Službi
vlade RS za evropske zadeve. Vlada ga je imenovala v nadzorni svet NLB, d.d. kjer deluje v
funkciji namestnika predsednika NS. Hkrati ga je vlada jeseni 2005 imenovala za vodjo
svetovalne skupine za privatizacijo NLB. Peter Ješovnik je tudi član nadzornega odbora
Centra za Evropsko prihodnost, nadzornega odbora za Shengenski vir, nadzornega odbora
za Kohezijski sklad in član upravnega odbora NK Maribor Pivovarna Laško.
Milan Podpečan, rojen 10.12.1936, je predsednik Upravnega odbora Slovenske
odškodninske družbe, d.d. Po poklicu je univerzitetni diplomirani ekonomist. Od 1962 do
1975 je bil zaposlen v podjetju Metalka v Ljubljani, kjer je delal na področju komerciale in
financ ter zunanje trgovine. Od 1975 do 1986 je vodil Gorenjevo trgovsko-proizvodno
podjetje na Dunaju in je bil v letu 1982 tudi član sanacijskega poslovodnega odbora Gorenja,
odgovoren za zunanjetrgovinsko mrežo. Od leta 1986 do 1994 je vodil Gorenjevo družbo za
naložbe Gorenje Beteiligungsgesellschaft m.b.H na Dunaju. V letih 1994 in 1995 pa je vodil
Metalkino družbo za naložbe, ravno tako na Dunaju. Ima bogate izkušnje na področju
trženja, financ in upravljanja podjetij. Je tudi član Nadzornega sveta Petrola, d.d.
Bogdan Pušnik, rojen 27.5.1968, je član sedanjega Nadzornega sveta Gorenja, d.d., in
predsednik uprave Medvešek Pušnik borznoposredniške hiše, d.d. Diplomiral je na
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Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo delovno pot je začel v družbi Mibex, kot borzni
posrednik, po letu 1992 pa je svojo profesionalno kariero posvetil borznoposredniški hiši
Medvešek Pušnik, katere solastnik je od ustanovitve leta 1992. Ima licenco borznega
posrednika na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev Ljubljana, licenco borznega posrednika
za trgovanje s plemenitimi kovinami in dragimi kamni, in licenco borznega posrednika na
blagovni borzi Ljubljana. Aktiven je tudi v stanovskih združenjih, od leta 2006 pa je tudi
gostujoči strokovnjak na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Ima bogate izkušnje pri
upravljanju naložb, na področju financ in na področju korporacijskega upravljanja. Bil je član
več nadzornih svetov delniških družb, trenutno je član Nadzornega sveta Ljubljanske borze
vrednostnih papirjev, d.d., in Nadzornega sveta DZS, d.d., kjer je tudi podpredsednik
nadzornega sveta.
Vojko Rovere, MBA, rojen 15.1.1953, je direktor družbe UPC Telemach d.o.o., ki je največji
ponudnik kabelske televizije in širokopasovnega interneta v državi. Delovno kariero je začel
leta 1972 na delovnem mestu planerja v Aero Celje, se leta 1979 zaposlil kot komercialist v
REK Velenje in leta 1989 začel zasebno dejavnost z ustanovitvijo marketinške agencije. V
letu 1991 je svoje podjetniško delovanje nadgradil na področje poslovodnega svetovanja in
poslovodenja gospodarskih družb. V obdobju od 1992 do 2000 je uspešno vodil številne
projekte prestrukturiranja podjetij, kot so Stilles Sevnica, Konus Slovenjske Konjice, Mesnine
dežele Kranjske. Kot poslovodni svetovalec je deloval tudi v družbah Adria Caravan, MIT
Trbovlje, Emo Celje, Cimos Koper, Kovinotehna Celje, Tim Laško in Alpinum Bohinj. Leta
2000 so ga investitorji povabili k vodenju projekta Telemach. Vodenje družbe UPC Telemach
mu je prepustil tudi novi lastnik, ameriška družba Liberty Global oziroma njena evropska
podružnica UPC Broadband iz Amsterdama.«
Dr. Jože Zagožen, rojen 03.03.1951, je član sedanjega Nadzornega sveta Gorenja, d.d., in
namestnik predsednika Nadzornega sveta. Je predsednik Uprave Holdinga slovenskih
elektrarn, d.o.o. Po poklicu je doktor ekonomskih znanosti. Delovno kariero je začel v
poslovnem sistemu Gorenje. Bil je direktor sektorja za organizacijo in informatiko v takratnem
SOZD Gorenje, kot podpredsednik združenega podjetja Gorenje pa je sodeloval v
sanacijskem poslovodnem odboru Gorenja. Leta 1991 se je zaposlil na Ministrstvu za
obrambo Republike Slovenije kot direktor Uprave za logistiko, kasneje pa je bil zaposlen v
Tiskarni ljudske pravice in v podjetju TER, d.o.o. Leta 1996 je bil izvoljen za poslanca
Državnega zbora Republike Slovenije, v katerem je bil tudi predsednik Odbora za
gospodarstvo. V letu 2000 je bil minister za gospodarstvo v Vladi Republike Slovenije. Bil je
svetnik v Mestni občini Ljubljana v mandatu 1994 – 1998 in predsednik Odbora za
urbanizem, ponovno pa je bil za mestnega svetnika izvoljen leta 2002. Je tudi predsednik
Nadzornega sveta Petrola, d.d.
Predlagani kandidati so dali soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po
določbah ZGD-1 nasprotovale njihovi izvolitvi, in izjavo, da njihova kandidatura ni v konfliktu
interesov v smislu določil Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.
Preostalih pet članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, bo izvolil Svet
delavcev Gorenje, d.d., v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in
splošnimi akti Sveta delavcev. Postopki za izvolitev potekajo. Svet delavcev bo skupščino
delničarjev seznanil z izvoljenimi člani nadzornega sveta.
Velenje, 24.5.2006
Predsednik Nadzornega sveta
mag. Marko Voljč, l.r.

2

Nadzorni svet
Gorenja, d.d.
predlaga
skupščini Gorenja, d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji
predlog sklepa k točki 7:
Za revizorja za poslovno leto 2006 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

Obrazložitev
KPMG je priznana mednarodna revizijska hiša, katere sestavni del je KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.
Velenje, 12.5.2006

Predsednik Nadzornega sveta
mag. Marko Voljč, l.r.

