MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 23.12.2020

POROČILO O POTEKU
19. seje skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
ki je bila v torek, 22.12.2020 ob 10.00 uri (virtualna skupščina)
Udeležba na skupščini:
Število
11.805
11.735
3.000

Vseh glasov z glasovalno pravico
Prisotnih glasov z glasovalno pravico
Pooblaščenec zastopal na skupščini

%
100
99,41
25,56

Lastniški deleži v družbi VGP DRAVA Ptuj d.o.o. :
- Republika Slovenija 25,00 %
Dnevni red
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles
Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje
seje skupščine, potrditev in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preštevanje glasov se izvoli
go. Mileno Zdolšek.
SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. seje skupščine družbe, z dne 24.9.2020
Sklep 2.1. Skupščina potrdi zapisnik 18. seje skupščine družbe, z dne 24.9.2020.
SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Obravnava poročila o poslovanju družbe v obdobju januar-oktober 2020 in prognoza za
leto 2020.
Sklep 3.1. Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar-oktober
2020 in prognozo za leto 2020.
SDH glas.: SEZNANITEV

za:

proti:

4.) Ugotavljanje donosnosti lastniškega kapitala družbe in razmerja med ustvarjenim
dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki za leto 2019
Sklep 4.1. Skupščina ugotavlja, da znaša donosnost lastniškega kapitala po potrjenem letnem
poročilu za leto 2019, 19%.
Telefon: 01 300 91 13; Faks: 01 300 91 11; http://www.sdh.si; Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka 1/21883/00; Osnovni
kapital 260.166.917,04 EUR; Predsednica nadzornega sveta: Karmen Dietner; Matična številka: 5727847; ID za DDV: SI46130373

Razmerje med ustvarjenim dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki znaša za leto 2019
0,0452.
SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

5.) Obravnava predloga plana družbe za leto 2021
Sklep 5.1. Skupščina se seznani s predlogom plana družbe za leto 2021.
SDH glas.: SEZNANITEV

za:

proti:

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 o
Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Borut Frantar

Slovenski državni holding d.d.
Melita Malgaj,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem
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