Datum: 30.08.2022
POROČILO O POTEKU
30. skupščine družbe CASINO BLED, d.d.
ki je bila dne 29.08.2022 ob 14:30 uri.
Udeležba na skupščini:
Število delnic

%

Vseh delnic z glasovalno pravico

82.285

100,0000

Prisotnih delnic z glasovalno pravico

79.405

96,5000

Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini

30.033

37,8226

Lastniški deleži v družbi CASINO BLED, d.d.:
- SDH, d.d.
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.

(33,7510%)
(2,7478%)

Dnevni red
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine;

Predlog sklepa 1.1
Za predsednika skupščine se izvoli Zoran Hajtnik, za preštevalca glasov se izvolita Grega Justin in Igor Arh.
Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar g. Aleš Pungarčič.
Glasovalno stališče SDH:
ZA
ZA: 100,00%
PROTI: 0,00%
2.) Seznanitev s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2021 in Poročilom nadzornega sveta o
preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v poslovnem letu 2021 in o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za leto 2021
Predlog sklepa 2.1
Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2021 in Poročilom nadzornega sveta o
preverjanju vodenja družbe Casino Bled, d.d. v poslovnem letu 2021 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za leto 2021.
Glasovalno stališče SDH:
ZA
ZA: 100,00%
PROTI: 0,00%
3.) Seznanitev skupščine s prejemkih uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021
Predlog sklepa 3.1
Skupščina družbe se seznani s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021.
Glasovalno stališče SDH:
ZA
ZA: 100,00%
PROTI: 0,00%
4.) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa 4.1
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Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2021.
Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno
leto 2021.
Glasovalno stališče SDH:

ZA

ZA: 100,00%

PROTI: 0,00%

5.) Sprememba statuta

Predlog sklepa 5.1
(1) Statut delniške družbe CASINO BLED d.d. Prirejanje posebnih iger na srečo, čistopis z dne 29.8.2018
notarja Staneta Krainerja SV 637/2018 se dopolni tako, da se za 10. člen statuta doda nov, 10.a
člen, ki se glasi:
»10.a člen
Delničar Best Gold Bet igralništvo, turizem in svetovanje, d.o.o., Sežana, Cesta na Lenivec 44,
6210 Sežana, matična št. 1337629000 vplača naknadno vplačilo v obliki stvarnega vložka in sicer:
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v skupni vrednosti 195.200,00 EUR (160.000 EUR, zvišano za DDV v višini 35.200,00 EUR).
Stvarni vložek je družba doslej uporabljala kot najeto opremo, Best Gold Bet d.o.o. pa stvarni
vložek izroči v trajno last družbi Casino Bled d.d..«
(2) V ostalem ostane statut nespremenjen. Skupščina pooblašča predsednico nadzornega sveta za
sprejem čistopisa statuta s sprejeto spremembo.
Glasovalno stališče SDH:

ZA

ZA: 100,00%

PROTI: 0,00%

6.) Imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa 6.1
Skupščina družbe imenuje novi članici nadzornega sveta družbe Casino Bled d.d. za dobo 4 let od 29. 8. 2022
dalje in sicer: Alenko Žorž in Alenko Urbančič.
Glasovalno stališče SDH:

ZA

ZA: 100,00%

PROTI: 0,00%

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.

Slovenski državni holding d.d.
Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem
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