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Partizanska 12, 3503 Vslene Velenje, 15. 7. 2010

Uprava družbe Goren;e, d.d.. Partizanska 12, Velenje, na podlagi določil Zakona o
gospodarskih družbah ;ZGD

-

1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTTFI). Pravil
Ljubljanske borze (Id. ter v sklad;, z določili Kodeksa upravljanja de-n-ških družb,

objavlja sklepe 15. skupščine delničarjev Gorenja, d.d.,
kije bila v petek, 15. julija 2010 ob 12. uri,

v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, in
ki je potekala pod oredsedstvom Leonarda F. Pekiarja ter venf.kacijske komisije v
sestavi Go;azd Poabovšek, Blaž KPtar in Milena Obu ter v prisotnosti notarke Katje
FinkizCeja.

Skupno številčna skupščini zastopani delnic in glasovalnih pravic je bi'o 9.697.140
oziroma 61,43 % od vseh de=nic družbe z glasovalno pravico.

K posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev so biii sprejeti naslednji
sk'epi:

Točka 1: Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine

Pri tej točki so delničarji izvoliti delovna telesa skupščine kot so navedeni
zgoraj.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 9.697. 140.
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi /e znašalo 9.697. 140, delež
teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 60,96 %. Skupno število glasov,

ki so bili veljavno oddani /e prav tako znašalo 9.697. 140 glasov, in predstavljajo 61,43
% od vseh delnic z glasovalne pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih
9.690.952 glasov, kar predstavila 99,936 % vseh oddanih glasov, proti sprejetij
sklepa je bilo oddani!, 6 188 glasov, kar predstavlja 0.064 '% vseh oddanih g/asov.
število vzdržanih glasov pa je bilo 0.

Točka 2: Predstavitev Letnega poročila 2009 in poročila
nadzornega sveta o rezultatih preveritve
Letnega poročila za leto 2009

Točka je bila informativne narave in pri tej točki dnevnega reda niso biti
sprejeti sklepi.

Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto
2009 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu

1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2009 v višini 928.597,92 EUR
ostane nerazporejen.

2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za
poslovno leto 2009.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 9.697.140.
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 7.820.264. delež
teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 49,16 %. Skupno Število glasov,
ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 7. 820.264 glasov, m predstavljajo 49,54
% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih
6.560.676 glasov, kar predstavlja 83,893 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju
sklepa je bilo oddanih 1.259.588 glasov, kar predstavlja 16.107 % vseh oddanih
glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1876.876.

Točka 4: Imenovanje revizorja

Za revizorja se za poslovno leto 2010 imenuje družba KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o,, Ljubljana, Železna
cesta 8a.
Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo
9.697. 140. Število delnic, za katere so hiti veljavno oddani glasovi je znašalo
9.697. 140, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 60,96
%. Skupno število glasov, ki so biti veljavno oddani je prav tako znašalo
9.697.140 glasov, in predstavljajo 61,43 % od vseh delnic z glasovalno
pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 8.457.290 glasov, kar
predstavlja 87,214 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo
oddanih 1.239.850 glasov, kar predstavlja 12,786% vseli oddanih glasov,
število vzdržanih glasov pa je bito 0.

Točka 5: Imenovanje novega člana nadzornega sveta

Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za dobo
štirih let izvoli: Bernard C. Pasquier,

Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 19.7.2010.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 9.697.140.
število delnic, za katere so bih veljavno oddam glasovi je znašalo 9.697.089, delež
teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 60, 96 %. Skupno število glasov,

ki so bili veljavno odd^ru is prav tako znašalo 9 697 089 glasov, m predstavljajo 61,43
% od vseh delnic iglasovalno pravico. Od teti je bHo za sprejem sklepa oddanih
9.501 .602 glasova, kar predstavlja 97,984 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju
sklepa je bilo oddanih 195.487 glasov, kar predstavlja 2,016 % vseh oddanih glasov,
število vzdržanih glasov pa je bih 51.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih
delničarjev je znašal 49,67 % glede na vse delnice družbe z glasovalno
pravico. Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji
delničarji družbe:

število delnic m Odstotek glede
Delničar število glasovalnih na vse glasovalne

pravic pravice družbe
1.KAPITALSKA DRUŽBA D.D 3.534.61 5 22,39 %
2. IFC, 2121 P£NNSYLVANfAAVE., N.W. 1.376.876 11,89 %
3. HOME PRODUCT EUROPE B.V. 1 .070.000 5,78 %
4. INGCR D.O.O. & CO. K.O. 794.473 5,03 %
5.KDGALILE0 564.984 3,58%

SKUPAJ 7.840.948 49,67%

Predsednik up-ave
Rane Bobinac, :.r.


