SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 01 .12.2020

POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA

družbe SŽ, d.o.o., ki jih je dne 30.11.2020 sprejela uprava SOH d.d.
Sprejeti sklepi so priloženi temu

poročilu.

IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti
upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom
Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.
Simona Razvornik Škofič,

Strokovni direktor~
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Mateja Lovšin Herič,
Izvršni direktor področja upravljanja
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MALA ULICA 5, P. P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana
13. redna seja uprave
Datum: 30.11.2020
Na podlagi prvega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega
holdinga, d. d., 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14
– v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), prvega odstavka 523. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl.
US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15 – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), druge,
tretje, sedme in osme alineje drugega odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske
železnice, d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, v imenu in za račun Republike
Slovenije, kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe Slovenske železnice, d.o.o., na
predlog poslovodstva družbe Slovenske železnice, d.o.o. z dne 2.11.2020 in soglasja
nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d.o.o. z dne 29.10.2020 sprejela naslednji
SKLEP

Ustanovitelj družbe Slovenske železnice, d.o.o. poda soglasje k projektu strateškega
partnerstva v železniškem tovornem prometu in logistiki, in sicer družb SŽ- Tovorni
promet, d.o.o.in Fersped, d.o.o. z EP Logistics International, a.s. v vsebini, kot izhaja iz
določil Investicijske in družbeniške pogodbe, ki jo bosta sklenili družba Slovenske
železnice, d.o.o. in EP Logistics International, a.s.

Dr. Janez Žlak
predsednik uprave

Boris Medica
član uprave

Boštjan Koler
član uprave
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Sklep prejmejo:
- arhiv, tu
- Simona Razvornik Škofič
- Družba SŽ, d.o.o.

