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Skupaj smo močnejši. Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana in

določili Zakona o gospodarskih družbah [sprememba Uradn, list K;i2S? v ««™, _■

kred,,na,,ankaManbor -
<l -' l-l v " a '' a lJ^anju: družba), kar predstavlja 27.66%.

nadaljevanju ZGD-1CI in veljavnim statutomV užbe. nasprotn, predlog k 3 tčki d^evnL ' " "*" """"' "**"* Za *'*"' * M™ Za d ° P ° lni,ev dne ™9 a reda -
reda na 20. skupščini družbe Nove KBM d.d.. ki bo potekala 22.07.2011. Hkrati sporočata
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NASPROTNI PREDLOG

nt lt ki ""'""f 3 reda 5 13511 Spre 'em »""V* » «P°™W bilančnega dobička za leto 2010, 7. ODPOKLIC ČLANOV NADZORNEGA svita »j in«,™,.!. ,__podelrtevrazresmceupravlinnadzomemusvetuNoveKBMd.d.zaposlovnotetoZOlOte; N0VTH TčUNOV^MADzSSfm Z^ IMENOVANJE
informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010 NADZORNEGA SVETA

3.1 B,UNČN,DOB.ČEKZAL_rTO201OVV lš,N,3.3,1.,12,«. E VROV
» Sk "P^ ad™^ odpokliče dosedanja člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:

SE V CELOTI UPORABI ZA DRUGE REZERVE IZ DOBIČKA.
Danilo Toplek

._
• Alenka Bratušek3.2 SKUPŠČINA BANKE PODELJUJE RAZREŠNICO c ....... , , .

UPRAVI BANKE ZA POSLOVNO LETO 2010 SKupsana družbe za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki teče od 23.07.201 1 imenujenaslednje dane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
3.3 SKUPŠČINA BANKE PODEDUJE RAZREŠNICO NADZORNEMU • Davorin KračunSVETU BANKE ZA POSLOVNO LETO 2010. „_, . .• Vida Lebar«

Utemeljitev: Glede na dejstvo, da ima povprečni mali delničar 29 delnic NKBM, bi ni___A*i n*ix_n_
povprečno .zplac.io d,vidend znašalo 2.40 EUR. Ker mora banka najprej poslati obrazec za
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1 za delničarjev predlog o volitvah članov nadzorneaa svetaznesek, b, mali delničar (nekje okoli 95.000] v povprečju dobil 1,20 EUR za dividende, "P™nega odbora ali revizorjev volilnega predloga ni freba utemel fti 9 '
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Glede gradiva t točk, 3 predloga sklepa uprave in nadzornega sveta, zlasti informacije o

Mnenje uprave Nove KBM d.d. do nasprotnega predloga delničarjev: Predtog sklep,* *&***
"TkJn,^ " aS.pr0t.uie "fsp™,nemu P r«"»9U delničarja Društvo -

mali delničarji »l^f>™™ delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov'J^rtJ m ° cni f'.' n "elnicarja Stojana Auerja. saj dividendna poUtika, kot jo je f up Z Nova kredltr » ba nka Maribor, d.d., imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija2 _'__\%™ b '"_? '"
P °' rdi ' nadzorni sve < leJa 2007

-
S'«*« " a »*i»o bilančnega d '0 :°-

°
avcna uli " '■ Lj"bljana_ Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki so jih bTketuu^tl IZ ■ ■ /" l" K
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" e ° m° g0Ča iZp,a " U Višjih dlvidend - "P"™ ba^e !" dr " zbe ,v 5ku P' nl Nova Kredi, " a ba " ka Maribor, d.d., sklepale med seboj in tistih ki so

politiko
H smo,rno 'da sle<li '" uresničuje sprejeto dividendno {£ 5klepale s lrel'lmi tebami, v obdobju zadnjih petih let od dneva sprejema tega sklepa.

• Pogodbo o plasmaju izdanih delnic, s posebnim poudarkom na stroških provizije in
Maribor, dne 30.6.201 1 revidiranje stroškov v povezavi s ponudbo delnic v dokapitalizaciji izvedeni v letu 201 1

Sl"^ na ',več 4 '5 mi0 EUR - p ™ tako se revidira kakšna tveganja je prevzelaUprava Nove KBM d.d. . £ KBM do ">*l P<*la ter kakšne izgube so pri tem nastale oziroma bi lahko nastalePrav tako se zahteva razkritje informacije kolikšno število delnic so vodje posla ali znjimi povezane osebe pridobile v okviru javne prodaje delnicmag. Andrej Plos, Manja Skernišak. Matjaž Kovačič, Revizijo financiranja nakupov delnic vplačanih v okviru dokapitalizacije Nove KBMclan « a "'ca predsednik dd " v le ' u 201 1 ',n slcer financiranje s strani Nove KBM. d.d., in oseb povezanih sskupino Nova KBM, d.d..
[1$ O, 1/1- Posle, povezane z dokapitalizacijo družbe izvedene v letu 2011, s posebnimf. • N-1 ■ 2SVt^ S /^ S poudarkom na postopku določitve prodajne cene delnic v postopku dokapitalizacije;
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• revizijo vseh poslov opravljenih med Skupino Nova KBM, d.d., ter člani nadzornega
sveta in z njimi povezanimi osebami.• revizijo vseh poslov v zvezi z nakupom, vrednotenjem kot tudi vse posle s povezano
osebo Credy banko, d.d.. vključno z vsemi tveganji in zavezami, ki jih je Nova KBMprevzela z vstopom v lastništvo banke;

• posle povezane z dajanjem posojil, posameznim fizičnim ali pravnim oseba terskupini povezanih oseb pri katerih so bite opravljene slabitve ali odpisi vrednosti inskupaj presegajo 1 mio EUR, predvsem pa delovanje notranjih kontrol, spoštovanjepostopkov odobravanja posojil, spoštovanje notranjih in zunanjih zahtev otedezavarovanja posojil;
• revizijo nezavarovanih posojil posameznim fizičnim ali pravnim oseba ter skupinipovezanih oseb. ki v skupnem znesku presegajo 1.000.000 EUR in sicer tako z vidika

spoštovanja postopkov odobravanja, ustreznosti višine stroškov financiranja glede naboniteto posojilojemalca,
• Posle unovčevanja delnic zastavljenih za zavarovanje posojil pri Skupini NKBMd.d., ter posle reodkupa delnic, financiranega s strani Skupine NKBM, d.d.. z vidikaspoštovanja postopkov odobravanja, spoštovanja notranjih in zunanjih zahtev gledezavarovanja posojil, še posebej pa posle s Skupino Publikum.• vsa posojila off-shore družbam (družbam v davčnih oazahl in podjetjem v lasti off-shore družb (družb v davčnih oazahl,
• posle povezane z nakupi in prodajami nepremičnin, pri katerih vrednost presega1 mio EUR; r 3

• p °j le
2
povezane z na iemninami za nepremičnine pri katerih najeta površina presega

• posle, povezane z investicijskimi vlaganji, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR;

Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejemaodločitev (s pravno- formalnega vidika in z vidika ekonomske upravičenosti ter ustreznostnotranjih kontrol in njihovo spoštovanje ter ustreznost delovanja notranje revizijelizvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno-formalne smotrnosti inustreznost, zavarovanj) ter vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenostitveganju in finančno- računovodskega vidika).

Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebnerev,zije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh vskupščinskem sklepu navedenih poslov.«

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi določila prvega odstavka 318. člena ZGD-1 lahko delničarji družbe z navadnovecmo glasov imenujejo posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslovdružbe v zadnjih petih letih. Predlagateljica, Agencija za upravljanje kapitalskih naložbRepublike Slovenije, tako zahteva, da uprava družbe na dnevni red sklicane skupščineuvrsti tudi imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov družbe kotizhaja iz zgoraj navedenega predloga sklepa dnevnega reda zahtevane skupščine.
Predlagateljica zahteva izvedbo posebne revizije vodenja postov v obdobju zadnjih pet let izrazloga, ker obstajajo okoliščine iz katerih je moč sklepati, da je prišlo pri dokapitalizacijidružbe do določitve prodajne cene delnice, ki je bistveno odstopala od nekaterih cenitevprav tako pa obstaja sum, da je prišlo pri sklepanju določenih poslov Skupine do'negospodarnih ravnanj, ki naj bi povzročila oškodovanje družbe. Posebni revizor naj preverivodenje poslov, kot so navedeni v predlogu sklepa.
Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitevdnevnega reda 20. seje skupščine družbe, ki bo dne 22.07.2011, v predpisanih rokih objavina enak način, kot je objavila sklic skupščine.
Če zahteva za dopolnitev ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1 ta zahteva šteje kotzahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

Maribor, dne 30.6.201 1

Uprava Nove KBM d.d.

mag. Andrej Plos, Manja Skernišak, Matjaž Kovačič,
član članica predsednik
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