
 

 

Obvestilo o sklepih skupščine 

 

 

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

objavlja sklepe 28. skupščine delničarjev družbe Kompas MTS d.d., ki je potekala 30.08.2012, na 

sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova ulica 4, od 0900 ure dalje 

 

 

Sprejeti sklepi skupščine 

 

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine 

Na skupščini je bilo zastopanih 582.153 delnic od skupno 594.601 vseh delnic z glasovalno 

pravico, kar predstavlja 97,9065 % vseh delnic z glasovalno pravico. Skupščina je sklepčna 

in lahko veljavno odloča. 

 

2. Izvolitev organov skupščine 

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik g. Jaka Blaganje za preštevalca glasov pa g. 

Gregor Podreberšek. Skupščini prisostvuje vabljen notar Uroš Kos. 

 

Število oddanih glasov:  582.153 delnic (97,9065 % delež v osnovnem 

kapitalu družbe) 

Število oddanih glasov ZA:  582.153 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 s tožbo Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 

d.d., opr. št. V Pg 4187/2010 na razveljavitev sklepa skupščine, sprejetega pod tč. 3.3. 

dnevnega reda skupščine družbe dne 31.08.2010 in odločanje o soglasju s predlogom 

uprave, da se zahtevek pripozna. 

 

Skupščina daje soglasje upravi, da v pravdni zadevi, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v 

Ljubljani pod opr. št. V Pg 4187/2010 v celoti pripozna tožbeni zahtevek. 

 

Število oddanih glasov:  582.153 delnic (97,9065% delež v osnovnem  

    kapitalu družbe) 

Število oddanih glasov ZA:  582.153 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. 



 

 

4. Imenovanje revizorja 

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska 

družba DINAMIC d.o.o., Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto. 

 

Število oddanih glasov:  582.153 delnic (97,9065% delež v osnovnem 

kapitalu družbe) 

Število oddanih glasov ZA:  582.153 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. 

 

5. Seznanitev z Letnim poročilom skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2011, 

s poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o 

prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in 

članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku. 

 

5.1. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2011 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena 

ZGD-1 podeli razrešnica.   

 

Število oddanih glasov:  582.153 delnic (97,9065% delež v osnovnem 

kapitalu družbe) 

Število oddanih glasov ZA:  580.037 delnic (99,64 % vseh oddanih glasov) 

Število oddanih glasov PROTI: 2.116 delnic (0,36 % vseh oddanih glasov) 

Število vzdrževanih glasov:  0 delnic 

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. 

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

Legat v poslovnem letu 2011 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. 

člena ZGD-1 podeli razrešnica.  

 

Število oddanih glasov:  582.153 delnic (97,9065% delež v osnovnem 

kapitalu družbe) 

Število oddanih glasov ZA:  582.153 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. 

 

5.3. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2011, v višini 2.636.678,76 EUR se uporabi: 

• Del bilančnega dobička v višini 196.218,33 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto 

vrednosti 0,33 EUR na delnico. 

• Preostanek bilančnega dobička v znesku 2.440.460,43 EUR se ne razdeli in ostane 

nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček. 



 

 

Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih 

papirjev pri KDD d.d. na dan 03.09.2012 (presečni dan). Dividende bo družba izplačala 

najkasneje do 31.12.2012, in sicer na dan določen s sklepom uprave. 

 

Število oddanih glasov:  582.153 delnic (97,9065% delež v osnovnem 

kapitalu družbe) 

Število oddanih glasov ZA:  512.427 delnic (88,02% vseh oddanih glasov) 

Število oddanih glasov PROTI: 69.726 delnic (11,98% vseh oddanih glasov) 

Število vzdrževanih glasov:  0 delnic 

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. 

  

O nasprotnem predlogu delničarja KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN 

INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d. in delničarja MDS se ni glasovalo. 

 

 

       KOMPAS MTS d.d. 

       Milenka Skubic Leben, direktorica  

 

 


