
 

 

 

Sprejeti sklepi skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d.d. 

 

 

Na skupščini družbe delničarjev družbe Terme Čatež d.d., ki je bila 20. marca 2018 je bilo 

prisotno 80,50% delničarjev z glasovalno pravico. Vsi sklepi skupščine delničarjev so bili 

soglasno sprejeti s 100% večino oddanih glasov: 

 

 

Sklep k točki 1: 

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Draga Šribarja, za verifikacijsko komisijo se izvoli 

Blaža de Costo, Natašo Vrečar Zorčič in Ixtlan Forum, zanj Robert Ernestl. Notarski zapis 

skupščine bo opravil notar Andrej Dokler. 

 

Sklep k točki 2: 

Skupščina družbe Terme Čatež d.d. v skladu z določbo 1. odstavka 585. člena ZGD-1 podaja 

soglasje k pripojitvi družbe M Kapital, d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož, k družbi Terme 

Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice, in podaja soglasje k Pogodbi o pripojitvi, sklenjeni 

med udeleženima družbama, dne 24.1.2018, v obliki notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška, 

opr. št. SV 75/2018, ki predstavlja prilogo in sestavni del tega sklepa.  

 

Sklep k točki 3: 

Skupščina družbe Terme Čatež d.d. v skladu z določbo 1. odstavka 585. člena ZGD-1 podaja 

soglasje k pripojitvi družbe M Naložbe, d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož, k družbi Terme 

Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice, in podaja soglasje k Pogodbi o pripojitvi, sklenjeni 

med udeleženima družbama, dne 24.1.2018, v obliki notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška, 

opr. št. SV 74/2018, ki predstavlja prilogo in sestavni del tega sklepa.  

 

 

 

Pet največjih delničarjev 
 

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

vse delnice z glasovalno pravico, je bil 80,49%. 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%

PETPET d.o.o., Brežice 2.224 0,45%

De Costa Petan Ada, Brežice 1.022 0,21%

Skupaj 394.557 80,49%  


