
 

 

Obvestilo o sklepih skupščine 

 

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe 

objavlja sklepe 27. skupščine delničarjev družbe Kompas MTS d.d., ki je potekala 23.08.2011, na 

sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova ulica 4, od 1300 ure dalje 

 

 

Sprejeti sklepi skupščine 

 

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine 

Na skupščini je bilo zastopanih 581.245 delnic od skupno 594.601 vseh delnic z glasovalno 

pravico, kar predstavlja 97,75 % vseh delnic z glasovalno pravico. Skupščina je sklepčna in 

lahko veljavno odloča. 

 

2. Izvolitev organov skupščine 

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik g. Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa g. 

Gregor Podreberšek. Skupščini prisostvuje vabljena notarka ga. Nina Češarek. 

 

Število oddanih glasov:  581.245 delnic (97,75% delež v osnovnem kapitalu 

družbe) 

Število oddanih glasov ZA:  581.245 delnic (100% vseh oddanih glasov) 

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

Število vzdrževanih glasov:  0 delnic 

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki. 

 

3. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 in konsolidiranim letnim poročilom za 

leto 2010, s poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega 

sveta, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o 

podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku. 

 

3.1. Potrdi in odobri se delo direktorja Aleksandra Jereba za obdobje od 1.1.2010 do 

6.4.2010 ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.  

 

Število oddanih glasov:  581.245 delnic (97,75% delež v osnovnem kapitalu 

družbe) 

Število oddanih glasov ZA:  511.911 delnic (88,07% vseh oddanih glasov) 

Število oddanih glasov PROTI:  69.334 delnic (11,93% vseh oddanih glasov) 

Število vzdrževanih glasov:  0 delnic 

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. 

 



 

 

3.2. Potrdi in odobri se delo direktorice Milenke Skubic Leben za obdobje od 6.4.2010 do 

31.12.2010 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.  

 

Število oddanih glasov:  581.245 delnic (97,75% delež v osnovnem kapitalu 

družbe) 

Število oddanih glasov ZA:  513.642 delnic (88,37% vseh oddanih glasov) 

Število oddanih glasov PROTI:  67.603 delnic (11,63% vseh oddanih glasov) 

Število vzdrževanih glasov:  0 delnic 

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. 

 

3.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Tomaž Juteršek, Gorazd Tuš in 

Dejan Sadek za obdobje od 1.1.2010 do 6.4.2010 ter se tem članom nadzornega sveta na 

podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.  

 

Število oddanih glasov:  581.245 delnic (97,75% delež v osnovnem kapitalu 

družbe) 

Število oddanih glasov ZA:  511.901 delnic (88,07% vseh oddanih glasov) 

Število oddanih glasov PROTI:  69.344 delnic (11,93% vseh oddanih glasov) 

Število vzdrževanih glasov:  0 delnic 

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. 

 

3.4. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in 

Lojzka Legat za obdobje od 6.4.2010 do 31.12.2010 ter se tem članom nadzornega sveta na 

podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.  

 

Število oddanih glasov:  581.245 delnic (97,75% delež v osnovnem kapitalu 

družbe) 

Število oddanih glasov ZA:  513.642 delnic (88,37% vseh oddanih glasov) 

Število oddanih glasov PROTI:  67.603 delnic (11,63% vseh oddanih glasov) 

Število vzdrževanih glasov:  0 delnic 

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. 

 

3.5. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2010, v višini 2.253.674,38 EUR se uporabi: 

− Del bilančnega dobička v višini 404.328,68 EUR se uporabi za izplačilo dividend v 

bruto vrednosti 0,68 EUR na delnico. 

− Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.849.345,70 EUR se ne razdeli in ostane 

nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček. 

 

Za izplačilo dividend se uporabi dobiček iz leta 2009. Do dividend so upravičeni tisti 

delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri 

KDD d.d., konec dne 25.08.2011 (presečni dan). Dividende bo družba izplačala najkasneje 

do 31.12.2011 na način, določen s sklepom uprave. 



 

 

 

Število oddanih glasov:  581.245 delnic (97,75% delež v osnovnem kapitalu 

družbe) 

Število oddanih glasov ZA:  511.848 delnic (88,06% vseh oddanih glasov) 

Število oddanih glasov PROTI:  69.397 delnic (11,94% vseh oddanih glasov) 

Število vzdrževanih glasov:  0 delnic 

Nasprotni predlog sklepa delničarja Proaltia, d.o.o. je bil sprejet v predlagani obliki.  

O nasprotnem predlogu sklepa delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, d.d. in o predlogu sklepa uprave in nadzornega sveta se ni glasovalo.  

 

 

 

4. Imenovanje revizorja 

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska 

družba DINAMIC d.o.o., Topliška cesta 2 A, 8000 Novo Mesto. 

 

Število oddanih glasov:  581.245 delnic (97,75% delež v osnovnem kapitalu 

družbe) 

Število oddanih glasov ZA:  513.642 delnic (88,37% vseh oddanih glasov) 

Število oddanih glasov PROTI:  67.603 delnic (11,63% vseh oddanih glasov) 

Število vzdrževanih glasov:  0 delnic 

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. 

 

 

 

 

       KOMPAS MTS d.d. 

       Milenka Skubic Leben, direktorica  


