Popravek in dopolnitev Poslovnega poročila, ki je del Revidiranega letnega poročila družbe za leto
2016 in sicer v točki 16 v odstavku Zavezanost k spoštovanju zakona, ki ureja prevzeme in sicer tako,
da se objavljeno besedilo črta in nadomesti s sledečim besedilom:

Zavezanost k spoštovanju zakona, ki ureja prevzeme
Salus, Ljubljana, d.d., kot družba, ki je zavezana k uporabi zakona, ki ureja prevzeme, v skladu z
določilom šestega odstavka 70. člena ZGD-1 navaja podatke po stanju na zadnji dan poslovnega leta in
vsa potrebna pojasnila:
Struktura osnovnega kapitala družbe
Vse delnice družbe so navadne kosovne delnice, ki se glasijo na prinosnika ter dajejo njihovim
imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička (dividende) in pravico
do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Vse delnice so delnice
enega razreda in so izdane v nematerializirani obliki.
Omejitve prenosa delnic
Vse delnice družbe so prosto prenosljive.
Kvalificirani deleži po ZPre-1
Družba je bila obveščena, da je na dan 31. decembra 2016 na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona
o prevzemih (glede doseganja kvalificiranega deleža):


družba JENFIN d.o.o., Štihova ulica 20, Ljubljana imetnik 11.010 delnic z oznako SALR, kar
predstavlja 10,91% osnovnega kapitala družbe;

Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice
Družba ni izdala vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kontrolne pravice.
Delniška shema za delavce
Družba nima delniške sheme za delavce.
Omejitev glasovalnih pravic
Omejite glasovalnih pravic ni.
Dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic
Družbi ni znano, da bi med delničarji obstajali dogovori, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic
ali glasovalnih pravic.
Pravila družbe:


o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora

Predsednika uprave in druge člane uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet. Mandat članov uprave
traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.



o spremembah statuta

Skupščina s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča o spremembah
statuta.
Pooblastila članov poslovodstva, zlasti glede lastnih delnic
Uprava nima posebnih pooblastil v zvezi z izdajo ali nakupom lastnih delnic.
Pomembni dogovori, ki začnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe
kontrole v družbi, ki je posledica javne prevzemne ponudbe
Družbi takšni dogovori niso znani.
Dogovori med družbo in člani njenega organa vodenja ali nadzora ali delavci, ki predvidevajo
nadomestilo, če ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme, odstopijo, so odpuščeni
brez utemeljenega razloga ali njihovo delovno razmerje preneha
V primeru odstopa člani uprave niso upravičeni do odpravnine, v primeru odpoklica in odpovedi
pogodbe o zaposlitvi brez utemeljenega razloga pa so člani uprave do odpravnine upravičeni v skladu
z individualno sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi.

