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Gradivo - nasprotni predlog 
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Uprava Petrol d.d, Ljubljana je dne, 12.04.2006 prejela nasprotni predlog del-

niœarja KAPITALSKA DRUÆBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA

ZAVAROVANJA, D.D., Ljubljana k toœki 5 dnevnega reda skupøœine s predlo-

gom sklepa, da se predlagana sprememba Statuta  dopolni s spremembo tudi

toœke 08.01. Statuta kot sledi:

Predlog  sklepa:

Toœka 08.01. Statuta se nadomesti z novo toœko 08.01., ki glasi:

08.01.Uprava Druæbe lahko v soglasju z nadzornim svetom øe 5 let po vpisu 

pete spremembe tega statuta v sodni register brez posebne ga sklepa 

skupøœine osnovni kapital Druæbe poveœa, z izdajo novih delnic za

vloæke, za 50 %  osnovnega kapitala, kar ob sprejemu pete spremembe

tega statuta predstavlja nominalni znesek 6.258.903.000,00 SIT

(odobreni kapital). 

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloœa uprava 

druæbe, ki mora za svojo odloœitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Soglasje nadzornega sveta je veljavno sprejeto, œe zanj glasuje veœina 

oddanih glasov navzoœih œlanov nadzornega sveta, znotraj teh pa naj

manj 2/3 (dve tretjini) vseh œlanov nadzornega sveta - predstavnikov de-

lniœarjev. 

Uprava  ob soglasju nadzornega sveta v primeru poveœanja kapitala po

tej toœki lahko odloœi o izkljuœitvi prednostne pravice do novih delnic. 

Nadzorni svet je pooblaøœen spremeniti in uskladiti statut druæbe z vel-

javno sprejeto odloœitvijo uprave o poveœanju osnovnega kapitala in

izdaji novih delnic druæbe iz odobrenega kapitala.
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Utemeljitev delniœarja:

V obrazloæitvi delniœar ugotavlja, da dne 25.07.2006 poteœe triletno

obdobje, za katerega je imela uprava statutarno pooblastilo, da v

soglasju z nadzornim svetom poveœa osnovni kapital (odobreni kapital).

Ker to doloœilo daje upravi, ob soglasju NS doloœeno proænost v zvezi z

zagotavljanjem sredstev druæbi za dosego razvojnih ciljev, smatra, da je

smiselno ponovno pooblastiti upravo za poveœanje osnovnega kapitala z

moænostjo odloœanja o izkljuœitvi prednostne pravice.

Mnenje uprave in nadzornega sveta:

Uprava in nadzorni svet v celoti podpirata predlog delniœarja.

Pisno poroœilo uprave skupøœini druæbe o razlogu za popolno 

ali delno izkljuœitev prednostne pravice, z utemeljitvijo predla-

ganega emisijskega zneska:

Uprava druæbe je prouœila smiselnost, da v zvezi s pogojnim poveœan-

jem lahko uprava ob soglasju nadzornega sveta v primeru poveœanja

kapitala po tej toœki odloœi tudi o izkljuœitvi prednostne pravice do novih

delnic. Ugotavlja, da prav ta institut zagotavlja potrebno fleksibilnost v

primeru trenutne poslovne priloænosti in hitre moænosti angaæiranje

potrebnega kapitala. Skupina Petrol naœrtuje strateøko øiritev s ciljem

postati ena vodilnih energetskih skupin v geografskem delu EU in JV

Evropi preko ohranjanja vodilnega poloæaja v naftno trgovski dejavnosti

v Sloveniji in z razøiritvijo te dejavnosti na trge JV Evrope in z razvojem

energetskih in ekoloøkih dejavnosti.   

Predlagani emisijski znesek je po mnenju uprave primeren za naslednje

5 letno obdobje in kot dobra podlaga zagotavljanja virov za  uresniœenje

poslovnih priloænosti. Vlaganja v energetiko so kapitalsko zahtevna, s

stabilnimi donosi in dolgimi roki vraœil, zato morajo biti viri financiranja

temu prilagojeni.    

Vsebina  obstojeœega doloœila 08.01. Statuta druæbe:

08.01. Uprava Druæbe lahko v soglasju z nadzornim svetom øe 3 (tri) 

leta po vpisu tretje spremembe tega statuta v sodni register brez poseb-

nega sklepa skupøœine osnovni kapital Druæbe poveœa za 20 % (dvajset

odstotkov) osnovnega kapitala, kar ob sprejemu tretje spremembe tega

statuta predstavlja nominalni znesek 2.503.561.200,00 (dvemilijardipet-

stotrimilijonepetstoenainøestdesettisoœdvesto 00/100) SIT (odobreni

kapital). Namen uporabe odobrenega kapitala doloœi uprava Druæbe v

soglasju z nadzornim svetom. Soglasje nadzornega sveta je veljavno

sprejeto, œe zanj glasuje veœina oddanih glasov navzoœih œlanov nad-

zornega sveta, znotraj teh pa najmanj 2/3  (dve tretjini) vseh œlanov nad-

zornega sveta - predstavnikov delniœarjev.   


