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Nasprotni predlog 19. redne skupščine delničarjev družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in
druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe SLOVENIJALES d.d., objavlja

nasprotni predlog 19. redne skupščine delničarjev družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in
druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22,1000 Ljubljana, ki bo dne 30.08.2012 ob 12.00 uri v
veliki sejni dvorani - pritličje Poslovnega centra SLOVENIJALES, LJubljana, Dunajska cesta 22.

Dne 3. 8. 2012 je družba SLOVENIJALES d.d. prejela od delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev
(VZMD), Salendrova 4, 1000 Ljubljana, ki je imetnik 1 navadne delnice družbe SLOVENIJALES d.d., naslednji:

nasprotni predlog:

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Salendrova 4, 1000 Ljubljana, delničar družbe Slovenijales
d.d. (v nadaljevanju delničar - predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. Člena ZGD-1 nasprotni predlog k
predlogu sklepa 3. a točke dnevnega reda sklicane skupščine in upravi družbe sporoča, da bo na skupščini
ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
nasprotni predlog:
Nasprotni predlog k točki 3. a dnevnega reda se glasi:
»Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2012 znaša 6.699.027,86 EUR, se uporabi na naslednji način:- 3.280.524,00 EUR se nameni za dividende v višini 12,00 EUR bruto na delnico,- o uporabi preostalega bilančnega dobička v višini 3.418.503,86 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Upravičenci do dividend do delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine. Družba bo izplačala
dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.«

Utemeljitev:
Bilančni dobiček znaša slabih 6,7 mio. EUR. Glede na dejstvo, da že v preteklih letih družba ni izplačevala
dividend je prav, da del bilančnega dobička naposled nameni tudi delničarjem. S predlaganim sklepom se za
dividende nameni slabih 50% bilančnega dobička, pri čemer je potrebno izpostaviti, da so predstavniki VZMD
na skupščinah v zadnjih letih že večkrat argumentirano razpravljali o možnostih za delitev dividend (tudi v
primeru sprostitve blokiranih sredstev oz. rezervacij iz naslova terjatev Jugobanke ter postopkov, ki tečejo v
Sloveniji, ZDA in Srbiji). Pri tem sta se že dve upravi zavezali k obravnavi možnosti delitve dividend ter predlaga-
nju takšnega sklepa, vselej »na prihodnji skupščini«, kar pa se doslej žal ni zgodilo.

Hkrati velja opozoriti, da je skladno z 399. Členom ZGD-1 sklep skupščine izpodbojen, če se za dividende ne
nameni vsaj del bilančnega dobička v višini 4% osnovnep kapitala.

Uprava družbe


