
 

KOMPAS MTS d.d., Ljubljana 

Obvestilo o sklepih skupščine 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja 
sklepe 25. skupščine delničarjev družbe Kompas MTS d.d., ki je potekala 06.04.2010, na sedežu poslovne 
enote družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, od 10. ure dalje 

Sprejeti sklepi skupščine 

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine 
Na skupščini je bilo zastopanih 581.849 delnic od skupno 594.601 vseh delnic z glasovalno 

pravico, kar predstavlja 97,85% vseh delnic z glasovalno pravico. 

2. Izvolitev organov skupščine 
Imenujeta se predsednik skupščine Damjan Škofič in preštevalec glasov Gregor Podreberšek. Na 
seji skupščine prisostvuje vabljena notarka mag. Nina Češarek.       

Število oddanih glasov:  581.849 delnic (97,85% delež v osnovnem kapitalu družbe)
 Število oddanih glasov ZA:  581.849 delnic (100% vseh oddanih glasov)  

 Število oddanih glasov PROTI:           0 delnic (    0% vseh oddanih glasov)   
 Število vzdržanih glasov:           0 delnic (    0% vseh oddanih glasov)  

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki. 

3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta      

 3.1. Skupščina z dnem te skupščine odpokliče vse dosedanje člane nadzornega sveta družbe. 

Število oddanih glasov:  581.849 delnic (97,85% delež v osnovnem kapitalu družbe) 
 Število oddanih glasov ZA:   514.387 delnic (88,40% vseh oddanih glasov)   

 Število oddanih glasov PROTI:   67.473 delnic (11,60% vseh oddanih glasov)   
 Število vzdržanih glasov:           0  delnic (      0% vseh oddanih glasov)  

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. 

3.2. Skupščina za člana nadzornega sveta družbe, ki zastopata interese delničarjev, imenuje 

osebi: Samo Primožič, s prebivališčem Strniševa cesta 15, 1231 Črnuče, in Samo Majhenič, s 
prebivališčem Vir, Zoisova ulica 4A, 1230 Domžale. Člana sta imenovana od dneva te skupščine 
dalje za mandatno dobo štirih let. Nadalje skupščina ugotavlja, da svet delavcev v družbi ni 
oblikovan. Zato skupščina kot tretjega člana nadzornega sveta družbe imenuje Lojzko Legat s 
prebivališčem Cesta v Rudovno 7, 4281 Mojstrana. Članica je imenovana od dneva te skupščine 
dalje do morebitnega imenovanja člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev družbe, vendar 
največ za obdobje štirih let. 

Število oddanih glasov:  581.849 delnic (97,85% delež v osnovnem kapitalu družbe) 
 Število oddanih glasov ZA:   511.864 delnic (87,97% vseh oddanih glasov)   

 Število oddanih glasov PROTI:   69.985 delnic (12,03% vseh oddanih glasov)   
 Število vzdržanih glasov:           0  delnic (      0% vseh oddanih glasov)  

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. 

Napovedane izpodbojne tožbe 

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb. 

         Direktor družbe 

https://seoin.ljse.si/visit_publisher.aspx?document_id=40406

