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Wubijana, 24. 7. 2020

Zadeva: Nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.3. pod 2. točko dnevnega
skupščine družbe Melamin, kemična tovarna d.d. Kočevje

reda sklicane

28.

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. v imenu in za račun padskiada NLB Skladi - Slovenija
mešani, krovnega sklada NLB Skladi (v nadaljevanju: delničar - predlagatelj), vlaga - na podlagi določb
300. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami in dopolnitvami; v
nadaljevanju: ZGD-1) - utemeljen nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.3., pod 2. točko dnevnega reda
28. skupščine družbe Melamin, kemična tovarna d.d. Kočevje, sklicane za četrtek, 27. avgusta 2020 ob
12.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe, Tomšičeva cesta 9 v Kočevju.
Delničar - predlagatelj bo na skupščini ugovarjal prvotnemu predlogu in bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar - predlagatelj pričakuje, da bo njegov predlog javno
objavljen in sporočen na način iz 296. člena ZGD-1.
NASPROTNI

PREDLOG

k predlogu sklepa 2.3. pod 2. točko dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička
podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Melamin d.d. Kočevje.

ter o

Predlog sklepa št. 2.3.:
»Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2019
naslednji način:

znaša 5.420.422,95 EUR, se uporabi na

del bilančnega dobička v višini 1.034.410,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda
znaša 2,50 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo,
vodeno pri KDO - Centralno klirinški depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 28. 9. 2020.
Dividende se izplačajo 29. 9. 2020.
o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 4.386.012,95
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).«

EUR se bo odločalo v

Predloga sklepov pod točkama 2.1. in 2.2. ostajata nespremenjena.

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana,
v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, mat. št. 1876031
znesek osnovnega kapitala 2.921.048,00
EUR
ID za DDV: SI46788719

vpisani

o NLB Skladi
Obrazložitev:
V družbi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. menimo, da je za družbo Melamin d.d., ki ima na
dan 31.12.2019 za več kot 12 EUR bilančnega dobička po delnici (neupoštevaje lastne delnice),
primerno in koristno, da vsaj del bilančnega dobička izplača delničarjem v obliki dividend.
Ocenjujemo namreč, da je delež lastniškega kapitala družbe previsok, dobičkonosnost kapitala pa v
primerjavi s primerljivimi konkurenti prenizka. Dodatno menimo, da morebitno izplačilo dividend ne bo
ogrozilo predvidenih investicij, saj ima družba ob nizki finančni zadolženosti in ob dejstvu, da je danes
strošek dolga izrazito ugodnejši od stroška lastniškega kapitala, še dovolj manevrskega prostora za
dodatno zadolževanje. Morebitno dodatno zadolževanje bo vodilo tudi do optimalnejše strukture kapitala
družbe, ki je trenutno izrazito naklonjena dražjemu lastniškemu financiranju poslovanja.
Delničar - predlagatelj predlaga, da se o nasprotnem predlogu odloča pred predlogom sklepa uprave in
nadzornega sveta.
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