
INFORMACIJE GLEDE DOPOLNITVE DNEVNEGA REDA 

Delni6arji, katerih skupni dela dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi 

sklica skupkine pisno zahtevajo dodatno toEko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki 

priloiiti predlog sklepa, o katerem naj skupkina odlaa, au i 	skupkina pri posamezni toèki 

dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlatev toEke dnevnega reda. Zadoka, da zahtevo 

paljejo druibi najpozneje sedem dni pa objavi sklica skupkine na naslov: Informatika d.d., 

Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor. 

Uprava druibe mora nemudoma po izteku roka iz preignjega odstavka objaviti dodatne toEke 

dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupgEini. Cistopis dnevnega reda skupgEine mora 

biti objavljen vsaj gtirinajst dni pred skupKEino na enak natin, kot je objavljen ta sklic, v 

nasprotnem primeru se dodatne take obravnava na naslednji skupgeini. 

INFORMACIJE GLEDE PREDLOGOV DELNItARIEV 

Delnia'arji lahko v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delniEarja se objavi in sporai 

na nain iz 296. Elena ZGD-1 le, e je delniEar v sedmih dneh po objavi sklica skupkine poslal 

druibi razumno utemeljen predlog k predlogu sklepa in pri tern sporoEil, da bo na skupkini 

ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delnlearje pripravil do tega, da bodo glasovali za 

njegov predlog. Delniar palje pisni predlog sklepa na naslov: Informatika d.d., Vetrinjska 

ulica 2, 2000 Maribor. 

Predlogi delniEarjev, ki drabi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupgeine in so 

dani najpozneje na sami skupkini, se obravnavajo na skupcdini. 

DELNleARJEVA PRAVICA DO OBVEgtENOSTI 

Delniear lahko na skupkini uresnieuje svojo pravico do obvegEenosti iz 305. 6Iena ZGD-1. 

Uprava druibe mora na skupkini dati delnitarjem zanesljive podatke o zadevah drabe, E'e 

so potrebni za presojo tak dnevnega reda. Na vpraganja delniEarjev z isto vsebino lahko da 

podatke v skupnem odgovoru. ee delniEarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo 

vpr8anje in razlog, zaradi katerih je bib o dajanje podatkov zavrnjeno, vkljaita v zapisnik. 

GRADIVO 

Vsi predlogi sklepov z obrazlatvijo so od dneva objave sklica skupgEine do dneva seje 

skupkine objavljeni na spletni strani druibe www.informatika.si. DelniEarjem so na vpogled 

v tajnigtvu uprave 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 

vkljano dneva zasedanja skupkine. 
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UDELE2BA NA SKUPkINI 

Pravico do udeleibe na skupkini in uresnieevanja glasovalne pravice na skupkini bodo imeli 

delniearji, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga 

vodi Kliringko depotna druiloa d.d., Ljubljana, do konca eetrtega dne pred zasedanjem 

skupkine in bodo pisno prijavili svojo udeleibo na skupgeini najpozneje konec eetrtega dne 

pred dnem zasedanja skupkine. V prijavi mora delnitar - fiziena oseba navesti tudi svoj 

EMS°, delniCar - pravna oseba pa matieno gtevilko. Prijavo poSiljejo delniearji na naslov: 

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

Pooblakenec delniearja mora predloiiti najkasneje no skupkini pisno pooblastilo, ki ostane 

shranjeno pri druibi. 

Vzorci: 

Prijave na skupkino 

Prijave na skupkino in pooblastila 

Pooblastila 

Preklica pooblastila 

so dostopni na spletni strani druibe www.informatika.si. 

NAtIN GLASOVANJA 

Na skupgeini se odloea o objavljenih predlogih sklepov po posameznih toekah dnevnega 

reda. 

Delniearji bodo glasovali s pomoejo glasovnic all glasovalne naprave oz. z dvigom rok, 

temu ne bo nasprotoval noben delniear. 

Maribor, 9. maj 2019 

ilSAFORMATIKA Zastopnik druibe: 

mag. Andrej Stajic 2000 MARIEIOR. VETRINUSKA UL. 2 

SLOVENIJA 

  

     

Druiba je registrirana na Okroinem sodiku v Mariboru, gt. reg. vloika 1/00871/00. Ustanovni kapital zna1a 669.653,00 EUR, matiEna 
3tevilka druibe je 5259363, ID ttev. za  DDV 5170666130, predsednica nadzornega sveta je dr. Alenka Kolar. 

Stran 2 od 2 


	00000001
	00000002

