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OBJAVA SKLEPOV 

 

21. (enaindvajsete) redne seje skupščine delničarjev družbe Terme Čatež d.d. s sedežem Čatež ob 

Savi, Topliška cesta 35, ki je bila dne 17.06.2015 na sedežu družbe s pričetkom ob 13. uri 

 

Prvič: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti   

 

Gospod Stojan Zdolšek obvesti skupščino, da je na osnovi sklepa uprave družbe pooblaščen za 

vodenje skupščine kot predsednik skupščine ter da so v verifikacijsko komisijo imenovani Blaž 

de Costa, Robert Ernestl in Renata Martinčič. Predsednik skupščine nato odpre zasedanje  

skupščine in na osnovi poročila o udeležbi objavi, da je od vseh delnic družbe 497.022  

(štiristosedemindevetdesettisočdvaindvajset), pri čemer ima glasovalno pravico 490.182  

(štiristodevetdesettisočstodvainosemdeset) delnic, prisotno na skupščini 429.737  

(štiristodevetindvajsettisočsedemstosedemintrideset) delnic, kar je 87,66 (sedeminosemdeset 

66/100) % delnic z glasovalno pravico. Predsednik skupščine razglasi, da je skupščina sklepčna.    

 

 

Drugič: Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim 

poročilom za leto 2014, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega 

sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v 

letu 2014. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in 

nadzornemu svetu. 

 

Predsedujoči da na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta in sicer: 

»a/ Bilančni dobiček za leto 2014 (dvatisočštirinajst) v višini 10.713.223,31 (desetmilijonov-

sedemstotrinajsttisočdvestotriindvajset 31/100) EUR se uporabi:  

- del bilančnega dobička v znesku 479.768,65 (štiristodevetinsedemdesettisoč-

sedemstooseminšestdeset 65/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 

1,00 (ena 00/100) EUR na delnico, 

- preostali del bilančnega dobička v znesku 10.215.454,66 (desetmilijonovdvestopetnajsttisoč-

štiristoštiriinpetdeset 66/100) EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe.» 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Veljavno je bilo oddanih 429.737 (štiristodevetindvajsettisočsedemstosedemintrideset) glasov, 

kar predstavlja 86,462 (šestinosemdeset celih štiristodvainšestdeset) % delež v osnovnem 

kapitalu, od tega 429.737  (štiristodevetindvajsettisočsedemstosedemintrideset)  glasov ZA 

oziroma 100 (sto) % ter 0 (nič) glasov PROTI oziroma 0 (nič) % in da ni bilo vzdržanih glasov.  

 

Predsedujoči da na glasovanje predlagani sklep nadzornega sveta:  

»b/ V skladu z 294. členom ZGD1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu 

razrešnico za delo v poslovnem letu 2014 (dvatisočštirinajst).«  

 

Sklep je bil sprejet. 
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Veljavno je bilo oddanih 429.737 (štiristodevetindvajsettisočsedemstosedemintrideset) glasov, 

kar predstavlja 86,462 (šestinosemdeset celih štiristodvainšestdeset)% delež v osnovnem 

kapitalu, od tega 429.737  (štiristodevetindvajsettisočsedemstosedemintrideset)  glasov ZA 

oziroma 100 (sto) % ter 0 (nič) glasov PROTI oziroma 0 (nič) % in da ni bilo vzdržanih glasov. 

 

Tretjič: Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2015 

 

Predsedujoči predstavi predlagani predlog:  

»Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Terme Čatež d.d. se za leto 2015 (dvatisoč-

petinajst) imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25 

(petindvajset), Ljubljana.« 

 

Sklep je bil sprejet. 

  

Veljavno je bilo oddanih 429.737 (štiristodevetindvajsettisočsedemstosedemintrideset) glasov, 

kar predstavlja 86,462 (šestinosemdeset celih štiristodvainšestdeset)% delež v osnovnem 

kapitalu, od tega 429.737  (štiristodevetindvajsettisočsedemstosedemintrideset)  glasov ZA 

oziroma 100 (sto) % ter 0  (nič)glasov PROTI oziroma 0 (nič) % in da ni bilo vzdržanih glasov.  

 

Četrtič: Imenovanje članov nadzornega sveta 

 

Predsedujoči predstavi predlog: 

»Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se izvoli: Ado de Costa Petan, Roberta 

Krajnika, Vladimirja Smolca, Mitjo Gruma in Sama Roša, za mandatno obdobje štirih let, ki 

začne teči 30.1.2016 (tridesetega januarja dvatisočšestnajst).« 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Veljavno je bilo oddanih 429.737 (štiristodevetindvajsettisočsedemstosedemintrideset) glasov, 

kar predstavlja 86,462 (šestinosemdeset celih štiristodvainšestdeset)% delež v osnovnem 

kapitalu, od tega 403.892 (štiristotritisočosemstodvaindevetdeset) glasov ZA oziroma 93,986 

(triindevetdeset celih devetstošestinosemdeset)% ter 25.845 (petindvajsettisoč-

osemstopetinštirideset) glasov PROTI oziroma 6,014 (šest celih nič štirinajst)% in da ni bilo 

vzdržanih glasov. 

 

Petič: Seznanitev skupščine s posebnim revizorjevim poročilom 

 

Predsedujoči predstavi predlog sklepa: 

» Skupščina se seznani s Poročilom o posebni reviziji družbe Terme Čatež d.d., ki ga je izdelala 

revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Krškem opr. št. 

Ng 2/2013. « 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Veljavno je bilo oddanih 277.948 (dvestosedeminsedemdesettisočdevetstooseminštirideset) 

glasov, kar predstavlja 55,923 (petinpetdeset celih devetstotriindvajset)% delež v osnovnem 

kapitalu, od tega 277.948  (dvestosedeminsedemdesettisočdevetstooseminštirideset)  glasov ZA 

oziroma 100 (sto) % ter 0  (nič)glasov PROTI oziroma 0 (nič)% in 151.789 

(stoenainpetdesettisočsedemstodevetinosemdeset) vzdržani glasovi. 

 

Predsedujoči skupščine ob 13,20 (trinajstih in dvajset minut) uri zaključi zasedanje skupščine.  

 

Nihče ni napovedal tožbe zaradi ničnosti ali izpodbojnosti sprejetih sklepov.  

 

 

Pet največjih delničarjev 

 

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih pet največjih delničarjev, izražen glede na 

vse delnice z glasovalno pravico, je bil 85,45 – odstoten. Na skupščini je bilo prisotnih naslednjih 

pet največjih delničarjev: 

 

Delničar Število glasov 

Delež glede na vse 

glasovalne pravice 

družbe (%) 

DZS, d.d., Ljubljana 227.586 46,43 % 

Kapitalska družba, d.d., Ljubljana  118.262 24,13 % 

Delo prodaja, d.d., Ljubljana 45.463 9,27 % 

Triglav vzajemni skladi – delniški Trigl, Ljubljana 19.850 4,05 % 

Kritni sklad prvega pokojninskega sklada, Ljubljana 7.682 1,57 % 

Skupaj 418.843 85,45 % 

 

 

Terme Čatež d.d. 


