POMGRAD Naiozbe d.d.

Na podlagi tock 5.5. in 6,2. veljavnega Statuta delniske druzbe POMGRAD Nalozbe d.d., Ulica
Stefana Kovaca 10, 9000 Murska Sobota, maticna stevilka: 9172173000 [precisceno besedilo
statuta delniske druzbe SV 619/22 z dne 30.06.2022) in 295. clena veljavnega Zakona o
gospodarskih druzbah [ZGD-1), upravni odbor druzbe sklicuje
1. redno skupscino delnicarjev druzbe
POMGRAD Nalozbe d.d., Ulica Stefana Kovaca 10, 9000 Murska Sobota
ki bo v petek dne 11.11.2022 ob 10.00 un
v poslovnih prostorih upravne stavbe druzbe ustanoviteljice
POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:
1. Otvoritev skupscine, ugotovitev sklepcnosti m izvolitev delovnega telesa skupscine
Predsednik upravnega odbora druzbe bo v imenu sklicatelja zacel skupscino, podal
ugotovitve o udelezbi delnicarjev ter podal predlog o izvolitvi delovnega telesa skupscine.
Seji prisostvuje vabljena notarka ga. Alenka Ratnik, Kocljeva ulica 14a, 9000 Murska Sobota.
Predlog sklepa Upravneea odbora:
Za predsednika skupscine se izvoli Benjamin Barbelj.
2. Sprememba firme in statuta druzbe POMGRAD Nctlozbe d.d.
Skupscina druzbe bo odlocala o spremembi firme druzbe POMGRAD Nalozbe d.d..
Predlog sklepa Upravnega odbora:
1. Spremeni se firma druzbe in sicer tako, da se obstojeca firma druzbe »POMGRAD
Nalozbe d.d.« spremeni tako, da se po spremembi giasi: »INTER1NG NaJozbe d.d.«.
2. Zaradi spremembe firme druzbe se spremeni veljavni Statut druzbe v tc. 2.1. tako, da se

po spremembi glasi:
»2.1. Firma druzbeje: INTERING Nalozbe d.d.«
3. Spremeni se zadnji stavek 4. odstavka tc. 6.2. statuta druzbe tako, da se po spremembi

glasi:
»Sklic skupscine se objavi tudi na spletni strani druzbe, ce druzba ima oblikovano
spletno stran.«

4. Spremembe statuta pricnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. Za izdelavo cistopisa
statuta se pooblasca notarka AIenka Ratnik.

3. Imenovanje clanov Upravnega odbora druzbe
Zaradi prenehanja mandata clanom Upravnega odbora druzbe z izvedbo prve skupscine
druzbe, bo skupscina druzbe odlocala o imenovanju novih clanov Upravnega odbora.

Predlog sklepa delnicaria IMO-REAL d.o.o,:
Za clane novega upravnega odbora druzbe POMGRAD Nalozbe d.d. z mandatom od dneva
imenovanja dalje za obdobje stirih let, to je od due 11.11.2022 do 11.11.2026 se izvolijo: g.
Stane Polemic, g. JozefHorvat in g. Kristian Ravnic.
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Prijava in udelezba na skupscini
Pravico do udelezbe in uresnicevanja glasovalne pravice na skupscini imajo delnicarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru nemafcerializiranih vrednostnih papirjev konec
sedmega dne pred dnem zasedanja skupscine, to je dne 04. 11. 2022 fpresecni dan] in se pisno
priiavijo na skupscino, in sicertako, da njihova pisna prijava prispe na naslov druzbe najkasneje
konec cetrfcega dne pred dnem zasedanja skupscine, to je dne 07.11. 2022.

Delnicarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupscini tudi preko pooblascencev. Pooblastilo
mora bit! podpisano in dano s strani delnicarja v pisni obliki in ga je potrebno predloziti na sedez
druzbe pred zacetkom skupscine.

Delnicarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ati pooblascenci se morajo na zahtevo druzbe
izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik delnicarja pa tudi z
veljavnim izpisom iz sodnega registra. Druzbaje upravicena do preveritve avtenticnosti podpisa
delnicarja, njegovega zakonitega zastopnika all pooblascenca.
Dopolnitev dnevnega reda
Delnicarji, katerih skupni delezi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku
sedem dni po objavi sklica skupscine, v skladu s 298. clenom ZGD-1, pisno zahtevajo dodatno
tocko dnevnega reda [dopolnitev dnevnega reda], Zahtevi morajo v pisni obliki priloziti predlog
sklepa, o katerem naj skupscina odloca, ali ce skupscina pri posamezni tocki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazlozitev tocke dnevnega reda.

Uprava druzbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. d. ZGD-1 nemudoma objavila tiste dodatne tocke
dnevnega reda, glede katerih bodo delnicarji zahteve poslali druzbi pravocasno, najpozneje v roku
sedem dni po objavi sklica skupscine,
Predlogi delnicarjev
Delnicarji lahko k vsaki tocki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. clena
ZGD-1 ali volilne predloge za volitve clanov upravnega odbora all revizorjev iz 301. cl, ZGD-1.

Predlog delnicarja [nasprotni predlog) oz. volilni predlog (nasprotni volilni predlog) se objavi oz.
sporoci na nacin iz 296. clena ZGD-1 Ie, ce bodo ti druzbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica
skupscine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. d. ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.
Pravica do obvescenosti
Delnicar na skupscini uresnicuje svojo pravico do obvescenosti iz 305. d. ZGD"1.

Gradivo za skupscino in vpogled v gradivo skupscine
Predmetni sklic skupscine se objavi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in [izjemoma in samo za potrebe izvedbe

predmetne skupscine tudi) na spletni strani druzbe POMGRAD d.d. [www.pomgrad.si), ki se steje
za ustanovitelja druzbe POMGRAD Nalozbe d.d., saj druzba POMGRAD Nalozbe d.d. svoje spletne
strani [se) nima oblikovane.
Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve [www.aipes.si) dalje, pa do vkljucno dneva skupscine, so delnicarjem
dostopna popolna gradiva za skupscino [sklic skupscine z dnevnim redom in predlogi sklepov z
obrazlozitvami, morebitne dopolnitve dnevnih redov in nasprotne predloge delnicarje ipd.) na
poslovnem naslovu druzbe Ulica Stefana Kovaca 10,1000 Murska Sobota in [izjemoma in samo za
potrebe izvedbe predmetne skupscine tudi] na naslovu druzbe POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31,

Stran 2 od 3

I

POMGRAD Nalozbe d.d.

9000 Murska Sobota [ki se steje za ustanovitelja druzbe POMGRAD Nalozbe d.d.}, in sicer vsak
delovni dan od 9. do 12. ure v tajnistvu druzbe.

Druga obvestila
Udelezence skupscine vljudno naprosamo, da pridejo na skupscino druzbe vsaj pol ure pred
zacetkom zasedanja skupscine zaradi vpisa navzocnosti v seznam prisotnih, preverifcve njihove

istovetnosti in morebitnega pooblastila.
Udelezence skupscine vljudno naprosamo, da ob prihodu na skupscino dosledno upostevajo vse
ukrepe za zmanisevanja tveganja okuzbe s COVID-19 skladno s vsakokrat veliavnimi ukrepi in
priporocili. Delnicarii se lahko seznaniio s preventivnimi ukrepi. ki iih ie druzba sprejela zaradi
zmanjsevanja fcveganja okuzbe s COVID-19 v terminih omogocenega vpogleda v gradivo
skupscine.

Vljudno vabljeni!

V Murski Soboti, dne 26.09.2022

Upravni odbor druzbe

POMGRAD Nalozbe d.d.: Qfti^irSD A n 1
Kristian RAVNIC

POMGRAD Nalozbed.d.
Utica Stefana fCfcvai's 1019000 Mursks Sobota

Predsednik Upravnegaj^Fbora ^'

Stran 3 od 3

