
Nova KBM d.d. je dne 7.7.2011 prejela s strani Agencije za upravljanje • Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za
kapitalskih naložb RS, kot zastopnika delničarja Republike Slovenije, zahtevo poslovno leto 2010.
za umik dopolnitve dnevnega reda, ki se nanaša na predlagano 8. točko Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.
dnevneaa reda

- Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja
posameznih poslov družbe - 20. seje skupščme Nove KBM d.d. *■ SPREJEM SKLEPA O IMENOVANJU POOBLAŠČENEGA
, , . . n _,., rl ■■_, , ., , ... REVIZORJA ZA REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIHZahteva delničarja Republike Slovenije za dopolnitev dnevnega reda, ki se

IZKAZOV BANKE IN SKUPINE ZA LETO 2011
nanaša na predlagano 7. točko dnevnega reda - Odpoklic članov nadzornega
sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta

-
ostane nespremenjena. pre ° 9 s ep f : .... .'

«Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov
Na podlagi zahteve delničarja Rebublike Slovenije za dopolnitev dnevnega Nove KBM d ± jn skupine Nove KBM za leto 2 ni 1 imenuje družba Ernst
reda in zgoraj navedene zahteve za umik dopolnitve dnevnega reda, uprava & Younq d.o.o., Ljubljana,
družbe Nova KBM d.d. v skladu z določilom 4. odstavka 298. člena Zakona o .' .
gospodarskih družbah [ZGD- 1 ] objavlja čistopis dnevnega reda 20. skupščine Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

delničarjev Nove KBM d.d., ki bo v petek, dne 22. julija 201 1,ob 1 1 .uri v dvorani 5 _ PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA BANKE
Minarik Hotela Habakuk, Pohorska ul. 59, Maribor. Predlog sklepov:• Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. sprejme spremembe in dopolnitve
DNEVNI RED- Statuta Nove KBM d.d. v predloženem besedilu.• Na podlaai sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno
1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI be Jdjlo KBM d d

IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE „ _,, ,, , , . , .
t„ , , ., , .. , ,,. _ .. . ...... Predlagatelja sklepa sta uprava m nadzorni svet.

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino,
podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarjem predlagal, da se za 4. PREDLOG DOLOČITVE VIŠINE OSNOVNIH PLAČIL, SEJNIN
predsednika skupščine izvoli gospoda Grego Peljhana, odvetnika iz Ljubljane, |N DRUGIH PREJEMKOV IN POVRAČIL STROŠKOV ZA ČLANE
za preštevalca glasov pa gospoda Roka Sedeja in Gregorja Mavsarja. NADZORNEGA SVETA IN ČLANE KOMISIJ NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepov: Predlog sklepa:• Skupščina za predsednika skupščine izvoli Grego Peljhana, odvetnika . člani nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejmejo bruto
iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa gospoda Roka Sedeja in Gregorja mesečno plačilo v višini 1.291,00 EUR. Predsednik nadzornega sveta
Mavsarja. za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 1.936,00

• Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 20. skupščini delničarjev družbe Nova EUR, podpredsednik nadzornega sveta pa za opravljanje funkcije
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Ines prejme bruto mesečno plačilo vvišini 1.410,00 EUR.
Bukovič iz Maribora. . člani stalnih komisij nadzornega sveta Inavedenih v statutu ali kot

Predlagatelj sklepa je uprava. takšnih določenih s sklepom nadzornega svetal, ki so hkrati člani

NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA SKUPINE podpredsednik komisije nadzornega sveta pa za opravljanje funkcije
NOVE KBM IN LETNEGA POROČILA NOVE KBM D.D. ZA LETO 2010 plač|b y Jni 354>00

P
EUR

3. SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO . člani in predsednik nadzornega sveta ter člani in predsedniki komisij
2010, PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU nadzornega sveta prejmejo mesečno plačilo in doplačilo, do katerega
NOVE KBM D.D. ZA POSLOVNO LETO 2010 TER INFORMACIJA O s0 upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Če opravljajo funkcijo manj
PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA V LETU 2010 k ot meS ec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število

Predlog sklepov: delovnin dni. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na
• Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali

se bilančni dobiček za leto 2010 v višini 3.39 1.9 12,68 evra v celoti uporabi jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila
za izplačilo delničarjem. Bruto dividenda na delnico znaša 0,08 evra. doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti
Upravičenci do dividend so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana
dan 3. 8. 2011. Dividenda se izplača dne 20. 9. 2011. nadzornega sveta.

• Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto • Poleg mesečnega plačila za opravljanje funkcije, predsednik in člani
2010. nadzornega sveta ter predsednik in člani komisij nadzornega sveta



za udeležbo na sejah prejmejo sejnino v skladu z določbami statuta
družbe in v skladu s tem sklepom skupščine družbe. Posamezni član
nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na
število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen
do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova
sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta,
ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za
posameznega člana nadzornega sveta.

• Predsednik in člani nadzornega sveta prejmejo bruto sejnino v višini
275,00 EUR. Predsednik in člani komisij nadzornega sveta prejmejo
bruto sejnino v višini 220,00 EUR.

• Za korespondenčno sejo prejmejo člani nadzornega sveta ali komisij
bruto sejnino v višini 80 odstotkov predvidenih sejnin iz 5. točke tega
sklepa.

• Člani nestalnih komisij nadzornega sveta prejmejo plačilo za opravljanje
funkcije za čas operativnosti posamezne komisije v višini, določeni v 2.
točki tega sklepa.

• Članom nadzornega sveta in članom komisij se za udeležbo na sejah
in drugih aktivnostih po sklepu nadzornega sveta (izobraževanje,
sestanek ipd.] povrnejo potni in drugi stroški v višini dejanskih stroškov.

• Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati in se uporabljati sklep o
določitvi višine sejnine in drugih prejemkov za člane nadzornega sveta
in komisij nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina banke na svoji
18. seji dne 8. 7. 2009. Ta sklep začne veljati prihodnji dan po sprejemu
na skupščini.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

7. ODPOKLIC ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN IMENOVANJE
NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepa :
Skupščina družbe odpokliče dosedanja člane nadzornega sveta, predstavnike
delničarjev:

• Danilo Toplek
• Alenka Bratušek

Skupščina družbe za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki teče od
23.07.2011 imenuje naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike
delničarjev:

• Davorin Kračun
• Vida Lebar

Predlagatelj točke dnevnega reda in predloga sklepa je delničar Republika
Slovenija.

Maribor, 7. 7. 2011

Uprava Nove KBM d.d.

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


