PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D.

Obrazec prijave PPDT

_____________________________________
(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)
____________________________________
(naslov)
____________________________________
(kraj in poštna številka)

SKUPINA PRVA, D.D.
FAJFARJEVA ULICA 33
1000 LJUBLJANA
PRIJAVA UDELEŽBE

za 25. sejo skupščine SKUPINE PRVE, D.D.
in
ločeno zasedanje in glasovanje imetnikov prednostnih delnic razreda B
Podpisani/-a:

____________________________________________________
(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika/-ce in firma
delničarja)
prijavljam udeležbo na (ustrezno obkroži)

-

25. sejo skupščine družbe SKUPINA PRVA, D.D., ki je sklicana za 17.06.2022, ob 11.00 uri na
naslovu družbe Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana,
ločeno zasedanje in glasovanje imetnikov prednostnih delnic razreda B družbe SKUPINA PRVA,
D.D., ki je sklicano za 17.06.2022, ob 11.30 uri na naslovu Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana

Navedene skupščine in ločenega zasedanja se bom udeležil/-a (obkroži način udeležbe):
 osebno
 po pooblaščencu
Priloga:
 pooblastilo za zastopanje na skupščini (le za primer udeležbe po pooblaščencu)

V _____________, dne __.__.2022
_________________________

(podpis zakonitega zastopnika delničarja)

(podpis)

Obrazec pooblastila PPDT

_____________________________________
(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)
____________________________________
(naslov)
____________________________________
(kraj in poštna številka)

SKUPINA PRVA, D.D.
FAJFARJEVA ULICA 33
1000 LJUBLJANA
POOBLASTILO
za uresničevanje glasovalne pravice na ločenem zasedanju in glasovanju imetnikov
prednostnih delnic razreda B
Podpisani/-a:

_________________________________________________________

(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika/-ce in firma
delničarja)
pooblaščam

___________________________________________________________________________________

(ime in priimek, naslov in EMŠO pooblaščenca/-ke)

da se v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico na ločenem zasedanju in glasovanju imetnikov
prednostnih delnic razreda B družbe SKUPINA PRVA, D.D., ki je sklicano za 17.06.2022, ob 11.30 uri
na naslovu Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana.
in sicer za _______________ rednih delnic (PPDT) izdajatelja SKUPINA PRVA, D.D., katerih imetnik
sem. Pooblaščenec naj se na zahtevo sklicatelja identificira z osebnim dokumentom.
Obseg pooblastila:
a)

POOBLASTILO JE NEOMEJENO. Pooblaščenec v mojem imenu, po lastni presoji sprejema
odločitve.

b)

POOBLASTILO JE OMEJENO, pooblaščenec naj pod posamezno točko dnevnega reda
ločenega zasedanja glasuje, kot sledi:
1. točka dnevnega reda ločenega zasedanja: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti
in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepov:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Miha Likar, za preštevalca glasov se izvolita Roman
Frelih in Iris Dežman. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj
navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:
ZA

PROTI

(ustrezno obkrožite)
2. točka dnevnega reda ločenega zasedanja: Ločeno sklepanje delničarjev razreda B o
soglasju k sklepom, sprejetim pod točko 5. dnevnega reda zasedanja skupščine

Predlog sklepov:
Prednostni delničarji razreda B soglašajo s sklepom skupščine SKUPINE PRVA d.d. o umik
prednostnih delnic z oznako PPDT iz trgovanja na organiziranem trgu, sprejetim pod točko 5.
dnevnega reda na 25. redni seji skupščine SKUPINE PRVA d.d., dne 17.06.2022.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj
navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:
ZA

PROTI

(ustrezno obkrožite)
*V kolikor pooblastitelj ne navede obsega pooblastila se šteje, da je pooblastilo neomejeno.

V _______________, dne, __.__.2022
______________________________
(podpis pooblastitelja)

