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

Datum: 16.03.2022

POROČILO O POTEKU
korespondenčne

seje skupščine družbe ADRIA d.o.o.
ki je bila sklicana dne 9.3.2022

Udeležba na

skupščini:

število

%

Vseh glasov

112.453

100

Prisotnih glasov

112.453

100

13.298

11,83

Pooblaščenec

zastopal na

skupščini

Lastniški deleži v družbi ADRIA d.o.o. :
Slovenski državni holding , d.d. 11 ,74 %

Dnevni red
1.) Izjava
Kot družbenik(i) družbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran
soglašam, da se skupščina družbe, ki bo odločala o rebalansu in razširitvi planiranih investicij za
leto 2022 ter podelitvi soglasja k prodaji poslovno nepotrebnega nepremičnega premoženja, ne
opravi ter da družbeniki sporočijo svoje glasove direktorju družbe po elektronski pošti.
1

SOH glas.: ZA

1

za: 100,00%

1

proti: 0%

i

2.) Poslovodstvo družbe predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
Sklep 2.1. Odobri se rebalans in razširitev planiranih investicij za leto 2022, kot to izhaja iz
dokumenta Pregled trenutnega stanja investicijskih projektov s predlogom rebalansa in razširitve
planiranih investicij za leto 2022 z dne 7.3.2022, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe Adria
d.o.o .
.... s.oH . . g.las . :. ZA _.................. ...... . ............ ... .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............................. -......... ........ 1.. za.: . . 1.00_,.00%_............ . .

proti: 0%__ ..................... . .. . .

Sklep 2.2. Skupščina podaja poslovodstvu družbe Adria d.o.o. soglasje k prodaji poslovno
nepotrebnega nepremičnega premoženja z ID znakom 2593-1023-3, ki stoji na parceli št. 2593
1351 k.o . Oltra in nepremičnega premoženja z ID znakom 2593-1573-2, ki stoji na parceli št. 25931367/67 k.o. Oltra, pod pogojem, da je dosežena prodajna cena najmanj enaka ocenjeni tržni
vrednosti nepremičnine, kot ta izhaja iz cenilnega poročila za nepremično z ID znakom 25931023-3 z dne 11.10.2021 in cenilnega poročila z ID znakom 2593-1573-2 z dne 12.10.2021.

i SOH glas.: ZA

1

za: 100,00%

l proti: 0%

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; Predsednik nadzornega sveta· mag Ivan Simič; Matična številka: 5727847; ID za DDV: S146130373
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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.

Pripravila: Irma Frelih
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Slovenski državni holding d.d.
Melita Malgaj,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem
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