
P O O B L A S T I L O 

 

Za glasovanje na 22. skupščini delniške družbe KOVINTRADE MEDNARODNA TRGOVINA  d.d. Celje, sklicane za 

dne 16.06.2017  v prostorih KOVINTRADE d.d. Celje, Mariborska cesta 7 ob 12. uri 

  

p o d p i s a n i:  

 

Priimek Ime 

 

Naslov 

Pošta    Kraj   

 
 

EMŠO/Mat št.: xxxxxxxxxx 

Število delnic  : xxxx 

 

        

 

p o o b l a š č a m:  

 

1. STAROVEŠKI Marko  

Predsednik uprave        

EMŠO: 0704957500169 

2.    KASTELIC Jože   - 

član uprave 

EMŠO: 1103962500320 

3. 

 

ROJC Jurij - 

član uprave 

EMŠO: 0409966500323 

4.  KARNIČNIK Matej 

Član uprave 

EMŠO:0302963500056 

5. SENIČAR Iztok  - 

svetovalec uprave 

EMŠO: 3006958500164 

6. FILIP Nataša - 

direktor financ 

EMŠO: 2110977505264 

 

(obkrožite enega pooblaščenca)

 

da uresničuje moje glasovalne pravice v mojem imenu in za moj račun na zgoraj navedeni skupščini delniške družbe 

KOVINTRADE  Mednarodna trgovina d.d. CELJE, na način, označen na tem pooblastilu. 

To pooblastilo velja samo za  zasedanje skupščine označene zgoraj. Delničar lahko to pooblastilo prekliče. Prekliče ga 

lahko tudi tako, da sam pristopi na skupščino in na njej glasuje. 

Sklicatelj skupščine je uprava družbe KOVINTRADE MEDNARODNA TRGOVINA d.d. Celje. 

Pazljivo preberite pooblastilo in ga izpolnite skladno z navodili. Če želite k posameznim točkam dnevnega reda dati 

drugačna navodila za glasovanje, jih ustrezno obkrožite. Rubriko "nasprotni predlog" izpolnite le, če imate drugačen 

predlog od predlaganega s strani uprave in nadzornega sveta, vendar v okviru točke dnevnega reda.   

 

Če se z vsemi predlogi sklepov strinjate, lahko izpolnite le rubriko C. 

 

A. DNEVNI RED S PREDLOGI SKLEPOV 

 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine. 

    PREDLOG SKLEPA: Izvolijo se predlagani organi skupščine: a) predsednik skupščine: g. Marjan FEGUŠ   

 b) preštevalca glasov: ga. Leila LONČARIČ  in g. Gregor Mavsar  c) notar: ga. Katja FINK   

 

Podpisani delničar dajem naslednje navodilo za glasovanje k predlogu sklepa (ustrezno obkroži) 

  ZA PROTI  Podpis delničarja:________________________________ 

   

Nasprotni predlog delničarja:___________________________________________________________  

 

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodil za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu, bom  

                       pooblaščenec glasoval  ZA objavljeni predlog 

Obrazložitev: Uprava je pri pripravi tega predloga upoštevala strokovnost in izkušenost ter izpolnjevanje zakonskih  

                       pogojev  kot najpomembnejše kriterije za opravljanje izvoljenih funkcij. 

 

2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta Kovintrade d.d. Celje  o letnem in revizijskem poročilu za leto 2016 

    ter s poročilom uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi  

    prejeli v poslovnem letu 2016.  

    PREDLOG SKLEPA: Skupščina sprejme na znanje poročilo nadzornega sveta družbe Kovintrade d.d. Celje o  

          letnem in revizijskem poročilu za leto 2016 in poročilo uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki  

          so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016. 

 

Podpisani delničar dajem naslednje navodilo za glasovanje k predlogu sklepa (ustrezno obkroži) 

  ZA PROTI  Podpis delničarja:________________________________ 

 

Nasprotni predlog delničarja:___________________________________________________________ 

 

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodil za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu, bom  

                       pooblaščenec glasoval  ZA objavljeni predlog. 

Obrazložitev: Nadzorni svet bo poročal o letnem in revizijskem poročilu za leto 2016. Uprava bo poročala o prejemkih     

                        organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016.  



3. Predlog o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in članom nadzornega sveta 

 

    PREDLOG SKLEPA:  

3.1. Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za  poslovno leto 2016 v višini 1.474.841,29 EUR.  

 

       Bilančni dobiček leta 2016, ki znaša 1.474.841,29 EUR, ostane nerazporejen in bo skupščina o 

       njegovi uporabi sklepala v prihodnjih letih. 

 

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2016. 

                                                                           

Podpisani delničar dajem naslednje navodilo za glasovanje k predlogu sklepa (ustrezno obkroži) 

 

 

  ZA PROTI  Podpis delničarja:________________________________ 

  

  

Nasprotni predlog delničarja:___________________________________________________________ 

 

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodil za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu, bom  

                       pooblaščenec glasoval  ZA objavljeni predlog 

 

Obrazložitev:  Bilančni dobiček leta 2016 znaša 1.474.841,29 EUR in zajema preneseni dobiček iz prejšnjih let v 

                         znesku  420.432,15  EUR in čisti dobiček poslovnega leta 1.054.409,14 EUR.   
 
 
4. Seznanitev skupščine z izvolitvijo predstavnika delavcev v nadzornem svetu 

 

SEZNANITEV: Skupščino se seznanja s sklepom sveta delavcev Kovintrade d.d. Celje  o imenovanju g. Romana 

MARTUNA kot predstavnika sveta delavcev v nadzornem svetu z dnem 22.10.2016. 

 

 

5. Pregled  portfelja lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje    

 

PREDLOG SKLEPA: Skupščina sprejme na znanje poročilo o stanju lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje. 

 

 Obrazložitev: Družba v letu 2016 ni odsvojila lastnih delnic. Družba je na dan 31.12.2016 razpolagala s 704 lastnimi 

delnicami oz. 0,61% deležem, vrednost portfelja znaša 83.863,15 EUR. 

 

 

6. Imenovanje revizorske hiše 

    

PREDLOG SKLEPA: Za finančnega revizorja družbe za leto 2017 se imenuje revizorska hiša 

PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o.  Ljubljana. 

 

Podpisani delničar dajem naslednje navodilo za glasovanje k predlogu sklepa (ustrezno obkroži) 

 

  ZA PROTI  Podpis delničarja:________________________________ 

   

Nasprotni predlog delničarja:___________________________________________________________  

 

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodil za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu, bom  

                       pooblaščenec glasoval  ZA objavljeni predlog 

 

Obrazložitev: Po 57. členu Zakona o gospodarskih družbah mora letne računovodske izkaze velikih in srednjih 

                        delniških družb, med katere spada KOVINTRADE d.d. Celje, pregledati samostojna revizorska hiša. 

                         

                        Nadzorni svet predlaga, da se za revizorja za leto 2017  imenuje  revizorska hiša  

                        PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o.  Ljubljana. Navedena revizorska hiša  je mednarodno   

                        priznana in bo nepristransko ter strokovno izvedla revizijo za leto 2017. 

 

 

 

 

 

 



B. PODPIS POOBLASTILA IN OPOZORILO 

 

Če delničar, ki izroči pooblastilo ne bo dal navodila za glasovanje k predlaganim skupščinskim sklepom, objavljenim v 

sklicu skupščine, bo pooblaščenec uresničeval glasovalno pravico po svoji presoji. 

 

Če bodo na skupščini podani predlogi za glasovanje, ki niso bili vnaprej znani in če bodo na skupščini podani novi 

nasprotni predlogi za glasovanje, pooblaščam pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji. S podpisom tega 

pooblastila preklicujem vsa druga dana pooblastila za zastopanje na skupščini: 

 

  DA NE  Podpis delničarja:____________________________   

 

 

V________________________, dne:___.___.2017 

 

 

 

 

C. STRINJAM SE Z VSEMI PREDLOGI ZA GLASOVANJE, NAVEDENIMI V TOČKI A in B 

 

 

  DA    Podpis delničarja:____________________________   

 

 

 

V________________________, dne:___.___.2017. 

 


