SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA,
v sredo, 11.6.2008, bo ob 12. uri dvanajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d.,
v veliki dvorani Hotela Paka, Rudarska ul. 1, Velenje. Dnevni red zasedanja je bil skupaj s sklepi, ki jih
k posameznim točkam predlagata Uprava in Nadzorni svet družbe, objavljen v časopisu DELO, dne
7.5.2008.
Dnevni red in predlogi sklepov so tudi v priloženem POOBLASTILU za zastopanje na skupščini. Skupina
delničarjev ponuja možnost takšnega glasovanja že dvanajsto leto zapored, torej prav na vseh
skupščinah delničarjev.
Zadovoljni smo zaradi vašega velikega odziva v preteklosti in vašega zaupanja, zato smo se tudi letos
odločili, da ponovno ponudimo delničarjem takšno možnost. Če se skupščine ne želite udeležiti sami,
želite pa, da se vaš glas upošteva pri glasovanju, potem lahko izpolnite priloženo pooblastilo in
pooblastite vašega pooblaščenca in izpolnjeno pooblastilo vrnete tako, da ga oddate v priloženi, že
frankirani ovojnici, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 9.6.2008.
Za pomoč pri izpolnitvi pooblastila lahko pokličete na številki telefonov 03 899 1345 ali 899 2901. Najbolj
zanesljivo nas boste lahko našli v delovnih dneh med 9. in 12. uro.
Pooblaščenci vam jamčijo, da bodo na skupščini glasovali natanko po navodilih in po volji, ki jo boste
izrazili s pooblastilom.
Zato pooblastilo preglejte in ga izpolnite v skladu z navodili na pooblastilu.
Hvala za zaupanje.
Pooblaščenci

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POOBLASTILA
Prosimo vas, da ste pri izpolnjevanju pooblastila pozorni predvsem na naslednje:
1. Med spodaj predlaganimi pooblaščenci izberite ime pooblaščenca, ki mu najbolj zaupate. Obkrožite
ustrezno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca.
2. Pri dajanju pooblastila imate dve možnosti med katerima lahko prosto izbirate:
Možnost 1. Če podpišete pooblastilo le na koncu s tem dajete pooblaščencu navodilo, da o vseh
predlaganih sklepih glasuje 'ZA' o vseh nasprotnih predlogih pa 'PROTI'.
Možnost 2. Glasujete lahko tudi o posameznem predlogu sklepa posebej. To storite tako, da pri
posameznem predlogu sklepa navedenem v pooblastilu date pooblaščencu navodilo, da
glasuje ZA ali PROTI:
• če obkrožite črtno kodo – številka, ki označuje 'ZA' – in se poleg podpišite ste
s tem dali pooblaščencu navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ali
nasprotnem predlogu glasoval ZA,
• če obkrožite črtno kodo – številka, ki označuje 'PROTI' – in se poleg podpišite
ste s tem dali pooblaščencu navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ali
nasprotnem predlogu glasoval PROTI.
3. O novih nasprotnih predlogih, ki jih lahko podajo posamezni delničarji neposredno na sami
skupščini delničarjev, bo pooblaščenec glasoval v skladu z vašim pooblastilom, ki ga daste pod
točko C.
4. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb (otroci, posvojenci) izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti
zastopniki (starši, skrbniki).
5. Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Tudi, če ste za glasovanje z vašimi delnicami pooblastili
posameznega pooblaščenca, se lahko kot delničar udeležite skupščine, če svojo udeležbo na
skupščini delničarjev pisno prijavite najkasneje 3 dni pred sejo skupščine. S tem je pooblastilo, ki ste
ga dali pooblaščencu preklicano.
Pomembno: Ne pozabite podpisati pooblastila! Brez vašega podpisa je neveljavno!
Odločite se lahko le za enega izmed pooblaščencev. Pooblaščenci so našteti na prvi strani pooblastila.
Svojega pooblaščenca izberete tako, da obkrožite številko pred njegovim imenom in priimkom.
Domneva: Če pravilno izpolnite pooblastilo, vendar ne obkrožite imena in priimka pooblaščenca, se
šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali prvega iz seznama pooblaščencev.
Naslov, telefon oz. faks, na katerem lahko delničar pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izdajo
pooblastila: Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3503 Velenje; telefon: 03 899 1345 ali 899 2901 - faks:
03 899 2505

POOBLASTILO
SEZNAM POOBLAŠČENCEV ZA ZASTOPANJE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV 11.6.2008
#

Ime in PRIIMEK

Funkcija

EMŠO

1.

Franc BOBINAC

predsednik Uprave

1610958500404

2.

Mirjana DIMC PERKO

članica Uprave

3003967505218

3.

Drago BAHUN

član Uprave

0201955500496

4.

Franc KOŠEC

član Uprave

1711952500578

5.

Uroš MAROLT

član Uprave

2704972500180

6.

Branko APAT

član Uprave

0709958501152

7.

Ivan ATELŠEK

8.

Peter KOBAL

9.

Emil KRUŠIČ

namestnik predsednika Nadzornega sveta Gorenja, d.d., in
predstavnik delavcev v nadzornem svetu
predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik
delavcev v nadzornem svetu
predsednik sindikata SKEI Gorenje,d.d.

2108928500163
2811953500030
0907960500232

za glasovanje na skupščini delniške družbe Gorenje,d.d., Velenje, sklicane za sredo, 11.6.2008, v
Velenju, v veliki dvorani Hotela Pake, Rudarska ul. 1, ob 12.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Predstavitev Letnega poročila 2007 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
Letnega poročila za leto 2007 in poročilo uprave družbe o dokapitalizaciji
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu
4. Imenovanje revizorja
5. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic
Podpisani (ime in priimek oz. firma delničarja):
EMŠO/matična številka:
Naslov:
Število kosovnih delnic: ___________ GRVG
Pooblaščam pooblaščenca, ki sem ga obkrožil v seznamu pooblaščencev, da v mojem imenu uresničuje
glasovalno pravico, ki jo imam iz svojih delnic na dan 9.6.2008 v centralnem registru pri Klirinško depotni
družbi, na zgoraj navedeni skupščini družbe na način označen na tem pooblastilu.
To pooblastilo velja le za zasedanje skupščine delničarjev 11.6.2008, ki sta jo sklicala Uprava in Nadzorni
svet družbe Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3503 Velenje.
A. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE:

Točka 1 dnevnega reda: Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovni organi skupščine in sicer:
predsednik skupščine: Leonardo F. Peklar
verifikacijska komisija: Igor Pirc, predsednik
Igor Vertuš, član
Milena Obu, članica
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.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje:
Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:
ZA *01*

PROTI *51*

Podpis:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj
navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA

Točka 2 dnevnega reda: Predstavitev Letnega poročila 2007 in poročila nadzornega sveta o
rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2007 in poročilo uprave družbe o dokapitalizaciji
Točka dnevnega reda je informativne narave, zato se o tej točki ne glasuje.
Prilagamo vam izvleček iz Letnega poročila 2007, v katerem je tudi izvleček iz poročila nadzornega sveta
družbe. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta sta objavljena v celoti na spletnih straneh
www.gorenje.com .

Uprava je in nadzorni svet v skladu z ZGD–1 skupščini delničarjev poroča o izvedeni dokapitalizaciji, ki ga
navajamo v celoti.
POROČILO O POVEČANJU OSNOVNEGA KAPITALA DRUŽBE
Skupščina družbe je dne 12.12.2006 sprejela sklep in pooblastila upravo, da s soglasjem nadzornega
sveta v petih letih po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 10. skupščini družbe, v sodni register, osnovni
kapital poveča do 15 odstotkov osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa. Na podlagi
navedenega je uprava družbe dne 23.4.2007 s sklepom odločila, da se osnovni kapital s takratnih
50.909.697,88 EUR poveča za 7.636.454,68 EUR, na skupaj 58.546.152,56 EUR. Povečanje osnovnega
kapitala družbe naj bi se izvedlo z izdajo 1.830.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih
delnic. Nadzorni svet je na 9. seji, ki je bila 23.4.2007, sprejel sklep, s katerim je soglašal z navedenim
sklepom uprave, to je, da se osnovni kapital poveča z izdajo 1.830.000 novih navadnih prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic, na 58.546.152,56 EUR.
Sklepu skupščine, uprave ter soglasju nadzornega sveta je sledila predložitev prospekta za javno
ponudbo navadnih delnic Gorenje, d.d., Agenciji za trg vrednostnih papirjev, ki ga je slednja potrdila z
odločbo št. 11/356/AG-07-(172) z dne 23.5.2007. Javna ponudba je bila zasnovan tako, da so imeli vsi
delničarji, ki so bili na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo, v sorazmerju z deleži v osnovnem
kapitalu družbe, prednostno pravico do vpisa novih delnic. Delničarji so lahko svojo pravico izkoristili v
roku 14 dni, s pričetkom teka roka peti dan po objavi prospekta. Nove delnice, ki niso bile prodane na
podlagi predkupne pravice delničarjev so bile skladno s pogoji prodaje ponujene v odkup EBRD
(Evropska banka za obnovo in razvoj), IFC (International Finance Corporation) ter družbi INGOR,
holdinška družba, d.o.o. (skrajšano INGOR, d.o.o.), ustanovljeni s strani managementa Skupine Gorenje.
Izdane delnice so bile ponujene po ceni 30,00 EUR za delnico, tako da je skupna emisijska vrednost
novo izdanih delnic znašala 54.900.000,00 EUR.
Dne 14.9.2007 se je z vpisom in vplačilom vseh ponujenih delnic (predčasno) zaključila javna ponudba
delnic, o čemer smo istega dne obvestili Agencijo za trg vrednostnih papirjev. Od skupaj 1.830.000
ponujenih novih delnic je bilo na podlagi prednostne pravice do nakupa novih delnic vpisanih in vplačanih
1.396.200 delnic, oziroma 76,2951 odstotka novo izdanih delnic. Možnost odkupa preostalih 433.800
delnic ali 23,7049 odstotka ponujenih delnic, je uveljavila le družba INGOR, d.o.o., medtem ko EBRD in
IFC v dokapitalizaciji nista sodelovali.
Po končanem postopku javne ponudbe delnic je Okrožno sodišče v Celju s sklepom št. Srg 2007/02253 z
dne 7.11.2007 sklenilo, da se osnovni kapital družbe s takratnih 50.909.697,88 EUR poveča na
58.546.152,56 EUR, število delnic pa s predhodnih 12.200.000 na 14.030.000.
Dne 3.12.2007 je KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana z odločbo št. KD 2160 odločila,
da se v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev vpiše dodatna količina 1.830.000 delnic,
in da se prenesejo v dobro računov imetnikov v količini, kot je bila ugotovljena po končanem vpisu in
vplačilu novih delnic.
Na podlagi odločbe Odbora za vrednostne papirje Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, št.
012_GRVG/2007/hp z dne 3.12.2007, se je na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s 4.12.2007 razširila
kotacija navadnih delnic Gorenja, d.d., tako da od tega dne dalje, število delnic z oznako GRVG, ki
kotirajo na borzi, znaša 14.030.000.
Z navedenimi koraki oziroma postopkom je bilo povečanje osnovnega kapitala družbe uspešno
zaključeno.
INGOR, d.o.o., & co., k.d.
Družbo INGOR, holdinška družba, d.o.o., & INGOR, holdinška družba, k.d. (skrajšano INGOR, d.o.o., &
co., k.d.) so ustanovili družba INGOR, d.o.o., kot družbenik komplementar, in 172 vodilnih in strokovnih
delavcev Skupine Gorenje, kot družbeniki komanditisti. Na to družbo je bilo v mesecu decembru 2007
prenesenih vseh 433.800 delnic, ki jih je družba INGOR, d.o.o., pridobila v postopku dokapitalizacije. Na
dan 31.3.2008 je družba INGOR, d.o.o., & co., k.d., imetnik 538.091 delnic ali 3,8353 odstotka vseh
delnic izdajatelja družbe Gorenje, d.d..

Točka 3 dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2007
naslednje namene:
•
•
•
•

v višini 15.559.675,72 EUR se uporabi za

del bilančnega dobička v znesku 6.313.500,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend
bruto vrednosti 0,45 EUR za delnico;
del bilančnega dobička v znesku 129.052,22 EUR se uporabi za izplačilo nagrade
nadzornemu svetu družbe;
del bilančnega dobička v znesku 4.558.561,75 EUR se uporabi za oblikovanje
drugih rezerv iz dobička;
preostanek bilančnega dobička v znesku 4.558.561,75 EUR ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan
17.6.2008. Dividenda se izplača v roku 85 dni po sprejemu tega sklepa.
2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007.
Obrazložitev: Revidirano Letno poročilo 2007 je obravnaval in sprejel nadzorni svet dne 24.4.2008.
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 2007 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.
Predlog sklepa skupščine upošteva tudi usmeritev, da se nagrada nadzornemu svetu izplača iz dobička
in ne več v breme poslovnih stroškov oziroma podlaga za njeno izplačilo je v 36. členu statuta Gorenje,
d.d. Višina nagrade upošteva splošno usmeritev, da nagrade in sejnine članov nadzornega sveta ne
smejo preseči 3 odstotke višine dobička, ki bo izplačan delničarjem. Nagrada bo razdeljena med člane
nadzornega sveta v enakih deležih.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje:
Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu glasuje na naslednji način:
ZA *02*

proti *52*

Podpis:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj
navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Točka 4 dnevnega reda: Imenovanje revizorja
Predlog sklepa:
Za revizorja za poslovno leto 2008 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.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje:
Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu glasuje na naslednji način:
ZA *03*

proti *53*

Podpis:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj
navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Točka 5 dnevnega reda: Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic
Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, kot sledi:
a. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 18 mesecev od dneva izdaje.
b. Pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 1.403.000 delnic družbe, kar
predstavlja 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe in vključuje lastne delnice, ki
jih družba že ima v lasti na dan izdaje tega pooblastila.
c. Če družba pridobiva delnice s posli na organiziranem trgu kapitala lahko družba
pridobiva lastne delnice po vsakokratni tržni ceni delnice.
d. Če družba delnic ne pridobiva s posli na organiziranem trgu kapitala, cena tako
pridobljenih delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice,
ugotovljene na zadnji dan leta pred pridobitvijo in ne sme presegati cene, ki je
višja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe v zadnjih 12
mesecih pred dnevom skupščine, na kateri je bil izglasovan ta sklep, povečani za
največ 25 odstotkov.
e. Družba lahko s tem in s prejšnjimi pooblastili pridobljene lastne delnice uporablja
za naslednje namene pod naslednjimi pogoji:
• za zamenjavo za manjšinske lastniške deleže v odvisnih družbah Skupine
Gorenje,
• za zamenjavo za lastniške deleže v drugih podjetjih, na podlagi
vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta družbe ali
• za morebitno odprodajo strateškemu partnerju na podlagi vnaprejšnje
odobritve nadzornega sveta družbe.
f. Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene
za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu.
g. Uprava mora na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih
delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic ter ji predložiti mnenje
neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti odsvojitev lastnih delnic z vidika
družbe.
POROČILO O UTEMELJENIH RAZLOGIH ZA POPOLNO IZKLJUČITEV PREDNOSTNE PRAVICE PRI
ODSVAJANJU LASTNIH DELNIC (v skladu z 8. alinejo 1. odst. 247. člena v zvezi s 4. odst. 337.
člena ZGD-1)
Uprava in nadzorni svet v dnevnem redu 12. Skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., ki bo dne
11.06.2008, predlagata skupščini delničarjev odločanje o podelitvi pooblastila upravi družbe za
pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic do skupne višine 10% osnovnega kapitala družbe. Uprava in
nadzorni svet družbe ob tem skupščini predlagata, da se prednostna pravica delničarjev pri odsvajanju
lastnih delnic v celoti izključi. Uprava je zato v skladu z 8. alinejo 1. odstavka 247. člena v zvezi s 4.
odstavkom 337. člena ZGD-1 pripravila pisno poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice, ki je
sestavni del vabila oziroma gradiva za skupščino in je od dneva objave skupščine na vpogled v prostorih
družbe ter bo na zahtevo delničarja le-temu tudi izročen prepis poročila.
Uprava družbe predlaga, da se v sklepu o podelitvi pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic
zajame tudi pooblastilo, s katerim bo – ob obstoju utemeljenih formalnih in materialnih predpostavk za
izključitev prednostne pravice – le-ta lahko izključila prednostno pravico delničarjev nakupa lastnih delnic,
če bodo takrat podane okoliščine, zaradi katerih bo izključitev prednostne pravice stvarno upravičena.
Uprava in nadzorni svet menita, da je v okviru pogojev za pridobivanje ter odsvajanje lastnih delnic ter
namenov uporabe lastnih delnic, kot so opredeljeni v predlaganem sklepu skupščine, popolna izključitev
prednostne pravice pri odsvajanju v interesu družbe ter njenih delničarjev.

Glede na namene uporabe lastnih delnic, ki so povezani z doseganjem zastavljenih strateških ciljev
družbe in Skupine, upoštevanje prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic ni mogoče. Ko bo družba
lastne delnice odsvajala v skladu s pogoji, določenimi v pooblastilu, jih bo glede na namene uporabe
odsvojila bodisi z zamenjavo ali prodajo le omejenemu krogu kupcev, in sicer: lastnikom manjšinskih
lastniških deležev odvisnih družb Skupine, lastnikom drugih delnic podjetij, s katerimi bi družba želela
izvesti zamenjavo delnic, ali eventualnemu strateškemu partnerju. Vsi v pooblastilu navedeni nameni
uporabe lastnih delnic so namenjeni povečevanju dolgoročne sposobnosti doseganja začrtanih strateških
usmeritev ter razvojnih ciljev ob ustvarjanju vrednosti za delničarje ter izpolnjevanju obveznosti do ostalih
deležnikov.
Za zagotovitev enakopravne obravnave vseh delničarjev ter ekonomsko pravično izvedbo vseh transakcij
z lastnimi delnicami je v pooblastilu predvideno, da za vsako transakcijo - odsvojitev neodvisni finančni
svetovalec izdela mnenje o pravičnosti transakcije z vidika družbe (fairness opinion), ki ga uprava
predloži skupščini na prvi naslednji redni seji. Poleg tega mora vse odsvojitve lastnih delnic, razen
uporabe lastnih delnic za zamenjavo za manjšinske lastniške deleže v odvisnih družbah Skupine, vnaprej
odobriti nadzorni svet družbe ter tako preveriti in potrditi, da so odsvojitve namenjene izpolnjevanju
začrtanih dolgoročnih poslovnih ciljev družbe.
Zaradi navedenih razlogov menimo, da je popolna izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih
delnic pod pogoji in na načine, določene v predlaganem pooblastilu, utemeljena tako s formalnih kot tudi
materialnih vidikov, saj je v ekonomskem interesu družbe in delničarjev.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje:
Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu glasuje na naslednji način:
ZA *04*

proti *54*

Podpis:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj
navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.
C. GLASOVANJE O NOVIH NASPROTNIH PREDLOGIH
Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi (bodisi v času od izdaje tega
pooblastila, bodisi na sami skupščini), pooblaščam pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni
presoji.
DA

NE

Podpis delničarja: _______________*60*

Opozorilo: če delničar ne bo obkrožil ničesar in če bo obkrožil NE, pooblaščenec o novih
nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga PREJ dana pooblastila za zastopanje na zgoraj
navedeni skupščini delničarjev.

V/Na ________________, dne ___________

Podpis delničarja: __________________

