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Skupščini družbe
Dunajska cesta 9

Ljubljana, 20. 07. 2010

1000 LJUBLJANA

ZADEVA: nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda delničarja Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši kot
vlagatelj k predlogu sklepa pod 4. točko dnevnega reda »4. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta«.
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) kot delničar/vlagatelj, Dalmatinova ulica 10,
1000 Ljubljana, ki ga zastopa izvršni sekretar društva Gregor Tekavec, vlaga skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah
(sprememba Ur.l.RS št. 42/209, v nadaljevanju ZGD-1C) in veljavnim Statutom družbe KS Naložbe, d.d. nasprotni predlog k
predlogu sklepa 4. točke dnevnega reda: »Ugotovi se, da je član nadzornega sveta Iztok Debeljak podal odstopno izjavo in ga
skupščina razreši. Skupščina z dnem 20.07.2010 za člana nadzornega sveta s štiri letnim mandatom, izvoli Franceta Pevca,
Žubina 39, 8213 Veliki Gaber« in hkrati sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD-1C na skupščini ugovarjal
objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:
Nasprotni predlog k 2. točki, ki glasi:
»Ugotovi se, da je član nadzornega sveta Iztok Debeljak podal odstopno izjavo in ga skupščina razreši.
Skupščina z dnem 20. 07. 2010 za člana nadzornega sveta s štiri letnim mandatom, izvoli Stojana Auerja, Fluksova
ulica 4, 2000 Maribor.«
Obrazložitev: Družba KS Naložbe ima preko 34 tisoč delničarjev, pri čemer mali delničarji zastopajo več kot polovico
celotnega kapitala družbe. Prav zaradi slednjega dejstva smo mnenja, da mali delničarji potrebujejo svojega člana v
Nadzornem svetu, ki bo korektno zagovarjal interese malih vlagateljev in hkrati 'bdel' nad odločitvami Uprave oziroma
Izvršnega direktorja. Interes delničarjev je namreč enak interesu družbe; to je maksimiranje rezultatov poslovanja, kar bi
pomenilo visoko dobičkonosnost in zvišanemu vrednotenju družbe ter njene delnice. Istočasno bi družba lahko med
delničarje razdelila dividende, ki bi dodatno poskrbele za visoko zanimanje za delnico družbe KS Naložbe, kar bi vnovič
imelo pozitiven učinek na vrednotenje družbe. Zaradi vseh navedenih dejstev za novega člana v Nadzornem svetu
predlagamo Stojana Auerja (Življenjepis v prilogi).
Stojan Auer, rojen 15. 03. 1964, ing. multimedijev, zaposlen v RadioNet d.o.o., zdaj pred zaključkom podiplomskega
študija ekonomskih in marketinških ved, dobitnik številnih domačih in tujih nagrad, dolga leta zastopnik svetovnega
znanega tujega koncerna, zadnja leta tudi mestni svetnik v MB, ter zagovornik pravic malih delničarjev, kjer je
predsednik Sveta Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev Maribor.
Delničar/predlagatelj:
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši
Gregor Tekavec
izvršni sekretar
Priloge:
- Kot v besedilu.

