
INFORMACIJSKE STORITVE IN IN±ENIRING, D.D. 

INFORMATIKA 

Na podlagi Statuta delnigke druibe Informatika d.d. z dne 31.5.2017 in v skladu z dolodili 

Zakona o gospodarskih druibah — 1 (Ur. L. RS, gt. 65/09 z zakonskimi spremembami in 

dopolnitvami), 

druiba Informatika, informacijske storitve in inieniring, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 

Maribor, matiena gtevilka 5259363000, davEna Ktevilka SI 70666130, ki jo zastopa zastopnik 

druibe mag. Andrej Stajid, sklicuje 

28. REDNO SEJO SKUPkINE 

DELNItARJEV DRUZBE INFORMATIKA, informacijske storitve in inieniring, d.d. 

ki bo v torek, 18. junija 2019 oh 11. uri na sedeh dru2be v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, 

velika sejna soba v II. nadstropju 

z naslednjim 

DNEVNIM REDOM: 

Otvoritev skupgdine in predhodna ugotovitev sklepenosti 

lzvolitev predsednika in 2 pregtevalcev glasov 

Obravnava in ugotavljanje sklepEnosti 

Predstavitev revidiranega letnega poroala druibe Informatika d.d. za poslovno leto 

2018, revizorjevega poroala in pisnega poroala nadzornega sveta o preveritvi in 

potrditvi letnega porodila druibe Informatika d.d. za leto 2018 

Seznanitev s poslovnim izidom in bilandnim dobidkom za leto 2018 in podelitev 

razregnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018 

Imenovanje pooblaceenega revizorja za poslovno leto 2019 

Imenovanje novih dlanov nadzornega sveta — predstavnikov delnidarjev 

Poroalo o odkupu lastnih delnic 

Dndba je registrirana na Olcro2nem sodgeu v Mariboru, k. reg. v1o2lca 1/00871/00. Ustanovni kapital niaSa 669.653,00 
EUFt, matitha §tevilka druThe je 5259363, davena Stevilka 70666130, predsednica NS je dr. Alenka Kolar 



INFORMACIJSKE STORITVE IN INZENIRINO. O.O. 

INFORMATIKA 
PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZL021TVE: 

1 	Otvoritev skupgEine in predhodna ugotovitev sklepEnosti 

Uprava odpre skupOno in ugotovi, au i je na skup'kini zastopanih toliko glasovalnih 

delnic, da skupkina lahko zaseda. 

2 	lzvolitev predsednika in 2 pregtevalcev glasov 

Uprava predlaga naslednii sklep: 

2.1. La predsedujoe'ega skupkini se izvoli: 

Za preftevalki glasov se izvolita: 

Seji bo prisostvovala vabljena notarka 

g. Tomai Petrovi& odvetnik 

ga. Maja Plavec Lorencin in 

ga. Nat8a Kauele- 

ga. Ines BukoviE. 

Utemeljitev: 

Uprava predlaga, da skupkina izvoli predlagane za predsedujaega skupkini druibe 

ter pregtevalki glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkugnje zagotavljajo strokovno 

vodenje skupkine in zanesljivo tehnitho podporo delu skupkine. V izvolitev so 

predlagani v skladu z ustaljeno prakso druibe. 

3 	Obravnava in ugotavljanje sklepEnosti 

Na osnovi poroeila preftevalcev glasov predsednik skupkine ugotovi, da je skupkina 

skleptha. 

4 	Predstavitev revidiranega letnega poroEila druibe Informatika d.d. za poslovno 
leto 2018, revizorjevega poroEila in pisnega poroZila nadzornega sveta o preveritvi 
in potrditvi letnega poroEila druibe Informatika d.d. za leto 2018 

Skupkina se seznani z revidiranim letnim porailom druibe Informatika d.d. za 

poslovno leto 2018, revizorjevim porailom in pisnim porotilom nadzornega sveta o 

preveritvi in potrditvi letnega poraila druibe Informatika d.d. za leto 2018. 

V revidiranem letnem porailu druibe Informatika d.d. so razvidni tudi prejemki 

direktorja druibe in danov nadzornega sveta za leto 2018. 

Take 4 je seznanitvene narave in se o njej na skupkini ne glasuje. 

DruTha je registrirana na OkroThem sodiku v Mariboru, a. reg. vloika 1/00871/00. Ustanovni kapital znaga 669.653,00 
EUR. matiena Stevilka druthe je 5259363. davena Atevilka 70666130. predsednica NS je dr. Alenka Kolar 



INFORMACIJSKE STORITVE IN INIENIRING, O.D. 

INFORMATIKA 

5 	Seznanitev s posiovnim izidom in bilanEnim dobiEkom za leto 2018 in podelitev 
razreinice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018 

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednie sklepe:  

5.1. Ugotovi se, da bilanEni dobiEek za poslovno leto 2018 znaga skupaj 166.095,54 

EUR. BilanEni dobieek v vrednosti 15.000 EUR se razporedi v rezerve za lastne 

preostanek v vrednosti 151.095,54 EUR pa v rezerve iz dobiEka. 

5.2. Skupkina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2018 ter ji podeli 

razregnico. 

5.3. Skupkina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 ter mu 

podeli razregnico. 

Utemeljitev: 

Nadzorni svet je letno porodlo druibe za leto 2018 obravnaval in potrdil na svoji 19-

2. redni seji, ki je potekala 28.3.2019, saj po preveritvi letnega poroEila ni imel 

pripomb. 

Ugotovitev o bilanEnem dobiEku temelji na rezultatih poslovanja, ki ga izkazuje 

druiba v letnem 

Skupkina s podelitvijo razregnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta druibe 

za poslovno leto 2018. Sklep o potrditvi in odobritvi dela uprave in nadzornega sveta 

v poslovnem letu 2018 in o potrditvi razregnice je utemeljen, saj je uprava vodila 

druibo v skladu z veljavno zakonodajo, nadzorni svet pa spremljal poslovanje in 

stanje druibe ter tako opravil svojo nadzorstveno funkcijo. Letno poroEilo za leto 

2018 z mnenjem revizorja in Porailo nadzornega sveta sta na vpogled v tajnigtvu 

druibe. 

6 	lmenovanje pooblakenega revizorja za poslovno leto 2019 

Nadzorni svet predlaga naslednii sklep:  

6.1. Za pooblakenega revizorja za poslovno leto 2019 skupkina imenuje revizijsko 

higo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana. 

Utemeljitev: 

Na podlagi drugega odstavka 297. a d. ZGD-1 mora obrazlodtev toEke dnevnega 

reda, pri kateri skupkina odloea o imenovanju revizorja vkljuEevati vsaj firmo, sedei 

ter kljuEna priporcala revizorja. 

Pri izbiri revizorja za revidiranje letnega poroEila 2019 predlagamo, da sledimo 

splogni praksi pri imenovanju zakonitega revizorja in Kodeksu korporativnega 

upravljanja drub s kapitalsko naloilao driave, ki ga je maja 2017 izdal Slovenski 

driavni holding, d.d., kljub temu, da Informatika d.d. ni neposredno v driavni lasti. 

Skladno s Kodeksom druiba zamenja revizijsko druibo in kljuEnega revizijskega 

partnerja vsaj enkrat na deset let, Ee zakonodaja za doloEeno kategorijo druib ne 
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doloEa drugge. te se revizijsko druibo zamenja na krajge obdobje, mora nadzorni 

svet predlog za neobnovitev revizijskega posla utemeljiti. Zamenjana revizijska 

druiba ne more ponovno opravljati obvezne revizije vsaj naslednja gtiri leta, 
zamenjani kljuEni revizijski partner pa vsaj naslednja tri leta od prekinitve. te 

Nadzorni svet ne predlaga obnovitve revizijskega posla s prejkjim zunanjim 

revizorjem, mora predlagati vsaj dye novi alternativi. 
Ker druibe ne zavezuje Zakon o javnem narolanju (11N-3), smo glede na navedeno k 
oddaji ponudbe povabili obstojeeega revizorja, ki je e opravljal revizijo 

raEunovodskih izkazov za leti 2017 in 2018. 
Predlagana revizijska drulba je glede na reference in dosedanje delo primerna za 

opravljanje revizije. Med njene stranke spadajo slovenska podjetja kot so Papirnica 

Veve, nekatera elektrodistribucijska podjetja, Skupina Mladinska knjiga, Interblock 

skupina, Sanolabor in drugi. 

7 	lmenovanje novih Elanov nadzornega sveta — predstavnikov delnilarjev 

Nadzorni svet predlaga naslednii sklep:  

7.1. Skupkina ugotavlja, da se bo dosedanjima Elanoma nadzornega sveta, 

predstavnikoma delnilarjev iztekel mandat in sicer: 

Silvu Ropogu dne 29.11.2019 in 
Dariju Vrabcu dne 29.11.2019. 

Skupgana izvoli naslednja Elana nadzornega sveta, predstavnika delnitarjev, za 

naslednje gtiriletno mandatno obdobje in sicer: 
Silva Ropoga s priEetkom mandata 30.11.2019 in 

Darija Vrabca s prieetkom mandata 30.11.2019. 

Utemeljitev: 

Na podlagi drugega odstavka 297. a Elena ZGD-1 mora obrazloiitev take dnevnega 

reda, pri kateri naj skupgEina odlaa o imenovanju Elanov nadzornega sveta 

vkljuEevati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkugnje in trenutno zaposlitev 

predlaganega Elana. 

G. SiIvo RopoKa, rojen decembra 1979, je pa izobrazbi univ. dipl. ini. elektrotehnike. 

Zaposlen je v Elektro Maribor d.d. kot direktor podraja distribucije. Je ie Elan NS 

Informatike d.d. v mandatnem obdobju 2015-2019. Med drugim ima valetne 

izkugnje iz vodenja in nadzora veeijih organizacijskih enot ter celovitega vodenja 

projektov v domat'em okolju. Trenutno opravlja tudi funkcijo Elana nadzornega sveta 

v druibi Moja energija d.o.o. 

G. Darijo Vrabec, rojen aprila 1968, je po izobrazbi univ. dipl. ini. elektrotehnike. 

Magistriral je leta 2004 na podraju ekonomskih znanosti. Zaposlen je v Elektro 

Primorska d.d. kot direktor finanEno-raEunovodskega sektorja. Je Elan NS Informatike 

d.d. in odbora KVPS - Modra zavarovalnica. Med drugim ima veeletne izkugnje iz 
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vodenja veZjih organizacijskih enot ter celovitega vodenja projektov v domaem in 

mednarodnem okolju. 

Oba predlagana Elana imata potrdilo o usposabljanju za dane nadzornih svetov in 

upravnih odborov, podeljeno s strani Zveze nadzornikov Slovenije. 

8 	Porailo o odkupu lastnih delnic 

Uprava druibe v skladu s 3. odstavkom 247. dena ZGD-1 skupgano seznanja s 
porailom druibe o odkupu lastnih delnic v obdobju od 20.6.2017 do 9.5.2019: 

Razlogi in namen pridobitve lastnih delnic: uprava je na podlagi sklepa 26. 

redne seje skupgane druibe z dne 20.6.2017 z glavnimi nameni 

maksimalizacije vrednosti za delniearje, povaanja vrednosti premoienja 
druibe, zageite delnarjev pred gpekulativnim trgovanjem in manostjo 
kasnejgega statusnega preoblikovanja druibe (v kolikor bodo doseieni 

potrebni pogoji) pooblakena za nakup lastnih delnic, in sicer, da lahko v 
obdobju od vkljano 20.6.2017 do vkljano 19.7.2020 kupuje lastne delnice 
po ceni, ki ne bo niija od 21,18 EUR za delnico in ne vigja od 42,36 EUR za 

delnico. Pooblastilo velja za pridobitev najve6 1.633 lastnih delnic druibe. 

Skupno gtevilo pridobljenih delnic v obravnavanem obdobju: druiba je na 

podlagi pooblastila v obravnavanem obdobju pridobila 476 lastnih delnic. 

Najmanjgi emisijski znesek in delei pridobljenih lastnih delnic: vse delnice so 
bile odkupljene po ceni 21,18 EUR za delnico. Od skupnega gtevila vseh delnic 
(16.333) je druiba pridobila 2,914% lastnih delnic. 

Vrednost delnic: vrednost kupljenih lastnih delnic je v obravnavanem obdobju 

skupno znagala 10.081,68 EUR. 

Take 8 je seznanitvene narave in se o njej na skupgdni ne glasuje. 

Utemeljitev: 

Skupkina druThe Informatika d.d. (v nadaljevanju druita) je na svoji 26. redni seji 

dne z dne 20.6.2017 upravi v obdobju od vkljano 20.6.2017 do vkljano 19.7.2020 

podelila pooblastilo, da oblikuje sklad lastnih delnic in da lahko znotraj navedenega 

obdobja kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo niija od 21,18 EUR za delnico in ne bo 

vigja od 42,36 EUR za delnico. Druiba je postopek pridobivanja lastnih delnic 

opravljala preko izbranega borznega dana NKBM d.d. in je od 20.6.2017 do 9.5.2019 

odkupila 476 lastnih delnic, kar znese 2,914 % vseh delnic druibe. Vse delnice so bile 

odkupljene po ceni 21,18 EUR za delnico. Vrednost kupljenih delnic je v 

obravnavanem obdobju znagala 10.081,68 EUR. 

Powell° je pripravljeno v skladu 53. odstavkom 247. 'Elena ZGD-1. 
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Gradivo za skupgano 

Sklic skupkine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne 

evidence in storitve (AJPES) - 296/4 ZGD-1. 

Gradivo za skupkino s predlogom sklepa in obrazloiitvami k vsaki toad dnevnega reda, 

vkljuEno z Revidiranim letnim poroEilom druibe Informatika d.d. za poslovno leto 2018, 
Revizorjevim poroEilom in pisnim Porodlom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi 

letnega poraila druibe Informatika d.d. za leto 2018, obrazIthitvijo glede posameznih to& 

dnevnega reda, je delniearjem dostopno na sedeiu druibe Informatika d.d., Vetrinjska ulica 
2, 2000 Maribor, pri ga. Maji Plavec Lorencin ter v poslovnih prostorih Hajdrihova 2, 1000 

Ljubljana, pri ga. Maji Rozman, vsak delovni dan od 10. do 12. ure v Easu od dneva objave 
sklica skupkine do vkljuEno dneva zasedanja skupkine. V skladu z 298. Elenom ZGD-1 je 

sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani druibe www.informatika.si, na isti spletni 

strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupkino, prijavo na skupkino in pooblastilo, 

pooblastilo in preklic pooblastila. 

DelniEarji lahko k vsaki taki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. 

Elena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporai na 
naEin iz 296(1). Elena ZGD-1 le, e bo delniEar v sedmih dneh po objavi sklica skupkine, 

druibi postal predlog za objavo v skladu s 300. elenom ZGD-1. Predlog sklepa se poglje na 

naslov: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor. 

Delnilarji, katerih skupni deleji dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje 

sedem dni po objavi sklica skupKEine zahtevajo dodatno tako dnevnega reda v pisni obliki in 

s priloienim predlogom sklepa, o katerem naj skupkina odloea, oziroma obrazloiitev toEke 
dnevnega reda, Ee skupkina ne sprejme sklepa. Zahtevo pogljejo na naslov: Informatika d.d., 

Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor. 

Skupkine se lahko udeleiijo delniearji oziroma njihovi pooblakenci in zastopniki. Pooblastilo 
mora biti pisno in deponirano na seddu druibe tri dni pred zaZetkom skupkine. Pooblastilo 

ostane shranjeno yes Eas trajanja pooblastilnega razmerja na sedeiu druibe. 

Pravico do udeleibe na skupgEini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni 
register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec Eetrtega dne pred zasedanjem 

skupkine (to je konec dne 14.6.2019) in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeleibo v 
tajni§tvu druZbe: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor. 

DelniEar lahko na skupkini uresnieuje svojo pravico do obvekenosti iz 305. Elena ZGD-1. 

skupkina ob napovedani uri ne bo sklepEna (50 % glasov), nastopi polurni odmor, po 

katerem se skupkina vnoviE sestane (drugi sklic) in sicer z enakim dnevnim redom. V tern 

primeru je skupkina sklepEna in veljavno ()db.& ne glede na vigino zastopanega osnovnega 

kapitala. 
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Delnilarje naprogamo, da pridejo na skupgano eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve 

evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupkini. Delnilarji oziroma 
njihovi pooblaceenci se izkaiejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom 

iz sodnega registra. 

Sejna soba bo odprta eno uro pred zaetkom zasedanja skupkine. 

Maribor, 9. maj 2019 

Zastopnik drui e. 

mag. Andr St 
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