
 

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi 

Mnenje uprave 

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba 
Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja: 

Družba Terme Čatež d.d. je prejela s strani delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih 

delničarjev nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 2.a točke dnevnega reda 20. skupščine družbe in 

nato še nasprotni predlog k predlogu sklepa k isti točki dnevnega reda tudi s strani delničarja KAD – 

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. 

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta k navedeni točki 2.a dnevnega reda sklicane skupščine 

delničarjev se glasi, da se bilančni dobiček v višini 10.519.488,53 EUR razporedi v preneseni dobiček 

družbe. V nasprotnem predlogu k navedeni točki dnevnega reda delničar VZMD – Vseslovensko 

združenje malih delničarjev predlaga, da se del bilančnega dobička v znesku 5.467.242,00 EUR 

uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 11,00 EUR na delnico. Nasprotni predlog KAD-a k tej 

točki dnevnega reda pa predlaga sklep, da se del bilančnega dobička v znesku 497.022,00 EUR 

uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,00 EUR na delnico.  

Uprava družbe Terme Čatež d.d. v nadaljevanju podaja svoje mnenje v zvezi s prejetima navedenima 

nasprotnima predlogoma k predlogu sklepa št. 2.a točke dnevnega reda 20. skupščine družbe Terme 

Čatež d.d.  

Družba Terme Čatež d.d. je dne 18.4.2014 z devetimi bankami upnicami podpisala Okvirno pogodbo 

o finančnem prestrukturiranju  (v nadaljevanju: Okvirna pogodba), v kateri se je z bankami upnicami 

dogovorila o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s finančnimi obveznostmi družbe do bank upnic. 

Okvirna pogodba ureja finančne obveznosti do bank upnic do konca leta 2016, pri čemer predvideva, 

da bo poplačilo izvedeno iz pozitivnega denarnega toka in odprodajo poslovno nepotrebnih 

nepremičnin ter finančnih naložb.  

Uprava se zaveda, da mora družba izpolnjevati svoje obveznosti določene z Okvirno pogodbo, zato se 

to odraža tudi v predlaganem sklepu uprave družbe skupščini delničarjev glede uporabe bilančnega 

dobička. Vsakršen drugačen sklep skupščine delničarjev glede uporabe bilančnega dobička bi za 

družbo predstavljal kršitev Okvirne pogodbe. 

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske 
borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod 
naslovom: 

O podjetju – Medijsko središče – Sporočila za javnost 

  

Uprava 

Datum: 25.08.2014 


