Gorenje, d.d.
Partizanska 12
3320 Velenje

Uprava družbe Gorenje, d.d, Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD – 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil
Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb
Ljubljanske borze in Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange),
objavlja sklepe 25. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.,
ki je bila v torek, 9. januarja 2018 ob 10. uri,
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, in,
ki je potekala pod predsedstvom Gorazda Podbevška ter verifikacijske komisije v sestavi
Robert Ernestl, Gregor Mavsar in Milena Obu ter v prisotnosti notarke Katje Fink iz Celja.
Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 16.914.487
oziroma 69,60% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.
K posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev so bili sprejeti naslednji sklepi:
Točka 1:

Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Pri tej točki so delničarji izvolili delovna telesa skupščine kot so navedeni zgoraj.
Sprejet je bil nasprotni sklep. Oddanih je bilo 14.547.867 glasov, kar pomeni enako število
delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 9.368.449 glasov, kar pomeni 64,397% od
vseh oddanih glasov.
Točka 2:

Odpoklic dveh članov nadzornega sveta in izvolitev dveh novih članov
nadzornega sveta

1. Skupščina z dnem sprejema tega sklepa odpokliče naslednja člana
nadzornega sveta – predstavnika delničarjev:
- Marko Voljč, Cesta Dolomitskega odreda 86E, 1000 Ljubljana
- Uroš Slavinec, Mačkovci 58, 1230 Domžale.
2. Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta – predstavnika
delničarjev: Sluiter Philip Alexander, Beekhuizenseweg 67, 6881 AE Velp, za
mandatno dobo od sprejema tega sklepa do 20.7.2018.
3. Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta – predstavnika
delničarjev: Ličen Robert, Ulica Lili Novy 58, 1000 Ljubljana, za mandatno
dobo od sprejema tega sklepa do 20.7.2018.
Sklep ni bil sprejet.
Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.
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Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je
znašal 43,61% glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico. Na skupščini so bili
prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

Delničar
KAPITALSKA DRUŽBA D.D.
PANASONIC CORPORATION
KDPW – FIDUCIARNI RAČUN
HOME PRODUCTS EUROPE B.V.
BNP PARIBAS SECURITIES S.C.
SKUPAJ:

Število
delnic in
glasovalnih
pravic
3.998.653
2.623.664
1.856.148
1.221.231
900.000
10.599.696

Delež
vseh
glasovalnih
pravic v %
16,45
10,80
7,64
5,02
3,70
43,61

Delež vseh
glasovalnih
pravic na
skupščini v %
16,45
10,80
7,64
5,02
3,70
43,61

Velenje, 9. 1. 2018

Predsednik uprave
Franc Bobinac, l.r.
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