
Na podlagi 9.3.3. todke Statuta delni5ke druZbe SIVENT, d.d., Ljubljana Upravni odbor
druZbe sklicuje 15. sejo skup5dine druZbe SIVENT, ustanavljanje, financiranje in
upravljanje druZb, d.d., Ljubljana, ki bo dne 07.08.2012 ob 11:00 uri v sejni sobi na
lokacij i Dunaj ska cesta 27 0, 1 000 Ljublj ana.

Dnevni red:

1. Otvoritev skup5iine in izvolitev organov skupSiine
Predlog sklepa upravnega odbora:

Za predsednika skupSdine se izvoli g. TomaLa Lahajnerja, za pre5tevalko glasov se izvoli go.
Nino Jurkovid. Seji prisostvuje vabl.f eni notar.

2. Predstavitev letnega poroiila in konsolidiranega letnega poroiila za poslovno leto
2011 in poroiila upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poroiila in
konsolidiranega letnega poroiila za poslovno leto 2011, informacija o vi5ini
prejemkov ilanov upravnega odbora v letu 20ll ter podelitev razrelnice
upravnemu odboru in izvr5ni direktorici druZbe za poslovno leto 2011.

2.1 Predlog sklepa upravnega odbora:
Skup5dina podeljuje razreSnico upravnemu odboru za poslovno leto 2011.

2.2 Pr edlog sklepa upravnega odbora :

Skup5dina podeljuje razre5nico izvr5ni direktorici za poslovno leto 201L

3. Imenovanje revizijske druZbe za poslovno leto 2012
Predlog sklepa upravnega odbora:

Za poobla5denega rcvizorja za pregled radunovodskih izkazov druLbe SIVENT, d.d.,
Ljubljana za poslovno leto 2012 skup5dine imenuje druZbo KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranj e, d.o.o., Liubli ana.

UdeleZba na skupSiini in prijava udeleZbe na skup5iini
Skup5dine se lahko udeleZijo delnidarji, njihovi pooblaSdenci in zastopniki.
Delnidar, ki se Zeli udeleZiti skup5dine in na njej glasovati, mora svojo udeleZbo na skup5dini
pisno prijaviti druZbi vsaj tri dni pred skup5dino in je bil vpisan v delni5ko knjigo pri KDD
d.d. Ljubljana na dan 04.08.2012. Delnidar mora svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico
oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb in pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno.
UdeleZenci lahko dvignejo glasovnice v poslovnih prostorih druZbe najmanj 1 uro pred
zadetkom skup5dine. Zaradi potreb identifikacije upravidencev do udeleZbe in glasovanja
lahko uresniduje svoje glasovalne pravice le tisti delnidar, ki se skupSdine udeleZi pravodasno._

Gradivo
Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno porodilo, konsolidirano letno porodilo, porodilo
upravnega odbora o delu in preveritvi letnega porodila in konsolidiranega letnega porodila je



delnidarjem na vpogled na sedeZu druZbe od dneva objave sklica skup5dine do vkljudno dneva
zasedanja skup5dine in sicer vsak delavnik od 10. do 13.ure.

V primeru, da ob napovedanem dasu skup5dina
skup5dine istega dne ob 12:00 uri v istih prostorih.
glede na Stevilo prisotnih delnidarjev.

ne bo sklepdna, bo ponovno zasedanje
V tem primeru bo skup5dina sklepdna ne
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