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Na podtagi 7. clena Statuta (SV 585/21 z dne 01.07.2021) delniske druzbe POMGRAD -

Vodnogospodarsko podjetje d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (v nadaljevanju POIVIGRAD-
VGP d.d.)/ 295. clena veljavnega Zakona o gospodarskih druzbah (ZGD-1), uprava druzbe
sklicuje

25. redno sejo skupScine delnicarjevdruzbe POMGRAD-VGP d.d.,

ki bo v petek dne 01.07.2022 z zacetkom ob 13.00 uri,

v sejni sobi druzbe POMGRAD - VGP d.d.
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci

DNEVNl RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupscine^ ugotovitev sklepcnosti in izvolitev delovnega telesa

skupscine

Direktor druzbe bo v imenu sklicatelja zacel skupscino, podal ugotovitve o udelezbi
delnicarjev ter podal predlog o izvolitvi delovnega telesa skupscine.

Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajsek, Ulica Staneta Rozmana lla, 9000
Murska Sobota.

Predjogsklepa:

1. Za predsednika skupscine se izvoli Benjamin Barbelj.

2. Seznanitev skupscine z letnim porocilom o poslovanju druzbe za leto 2021, z

revizorjevim porocilom in porodlom nadzornega sveta v zvezi s pregiedom

letnega porocila in revizorjevega porocila

Skupscina se bo seznanila z letnim porocilom druzbe za leto 2021, skupaj z

revizorjevim porocilom in porocilom nadzornega sveta z dne 19.05.2022, ki se

nanasa na preveritev letnega porocita druzbe POMGRAD - VGP d.d. in

revizorjevega porodla za poslovno leto 2021.

Predmetna tocka dnevnega reda je seznanitvene narave in skupscina pri tej tocki

dnevnega reda sklepov ne sprejema.
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3. Odlocanje o uporabi bilancnega dobicka druzbe za poslovno leto 2021, odlocanje
o razresnic! upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021 ter seznanitev s

prejemki uprave in nadzornega sveta vposlovnem letu 2021

Predlog sklepa uprave:

3.1. Bilancni dobicek druzbe na dan 31.12.2021 znasa 2.117.737,04 EUR, od tega

dobicek poslovnega leta 2021 znasa 117.497,07 EUR in dobicek preteklih let
2.000.239,97 EUR. Bilancn! dobicek ostane nerazdetjen, odlocanje o njegovi
uporabi pa se prenese v naslednja postovna teta.

3.2. Upravi se podeti razresnica za posiovno teto 2021.

3.3. Nadzornemu svetu se podeli razresnica za poslovno ieto 2021.

Skupscina se bo v okviru te tocke seznanila z nasprotnim predlogom nadzornega

sveta o delitvi bilancnega dobicka na dan 31.12.2021 ter s prejemki uprave in
nadzornega sveta, ki so jih zg opravljanje nalog v druzbi POMGRAD - VGP d.d.
prejeli v poslovnem letu 2021.

4, Predlog nagrad nadzornemu svetu

Prediog sklepajjprave:

4. Clanom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2021 izplaca

nagrada in sicer za predsednika nadzornega sveta v visini 1.000,00 EUR

bruto, za ctana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se clanom

NS izpiaca v breme stroskov tekocega poslovnega leta do 31.07.2022.

5. fmenovanje pooblascenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa nadzornesa sveta:

5. Za pooblascenega revizorja druzbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se
imenuje revizijsko druzbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje,

d. o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

6. Nadaljevanje uporabe mednarodnih standardov racunovodskega porocanja

Predlogsklepa:

6. Racunovodska porocila druzbe POMGRAD - VGP d.d. se od vkljucno

posiovnega teta 2022 t.j. od 01.01.2022 datje, sestavljajo v skladu z
mednaroctnimi standard! racunovodskega porocanja.

7. Imenovanje clana nadzornega sveta druzbe

Povzet predloR sklepa delnicarja Pomgrad d.d.:

7.1.5kupscina ugotavtja, da bo g. Kristian-u RAVNIC-u i dnem 09.07.2022

prenehal mandat clana nadzornega sveta druzbe Pomgrad - VGP d.d.

(predstavnika interesov detnicarjev).
7.2.7-a novega clana nadzornega sveta (predstavnika interesov delnicarjev), s

trajanjem mandata za dobo 4 (stirih) let od 10.07.2022 do 10.07.2026, se
imenuje g. Kristian RAVNIC-a.
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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 nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec sedmega dne pred dnem zasedanja skupscine/ to j'e dne 24.06.2022

(presecni dan) in se pisno priiaviio na skupscino/ in sicer tako/ da njihova pisna prijava
prispe na naslov druzbe najkasneje konec cetrtega dne pred dnem zasedanja skupscine,

to je dne 27.06.2022.

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 ali pooblascenci se morajo na zahtevo
druzbe izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
delnicarja pa tudi z veljavnim izpisom iz sodnega registra. Druzba je upravicena do

preveritve avtenticnosti podpisa delnicarja/ njegovega zakonitega zastopnika all
pooblascenca.

Dopolnitevdnevnega 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, all ce
skupscina pri posamezni tocki dnevnega reda ne sprejme skiepa, 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 all volilne predloge za volitve clanov nadzornega sveta all revizorjev iz 301.

d. 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 skupsdne

Sklic skupscine se objavi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za Javnopravne
evidence in storitve (www.aipes.si) in na spletni strani druzbe (www.pomgrad.si).

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) dalje, pa do vkljucno dneva skupscine/

so delnicarjem dostopna popolna gradiva za skupscino (sklic skupscine z dnevnim redom
in predlogi sklepov z obrazlozitvami, letnim poro^ilom druzbe/ ki zajema tudi revizorjevo
porocilo in porocilo nadzornega sveta/ morebitne dopolnitve dnevnih redov in nasprotne



predloge delnicarje ipd.) na poslovnem naslovu druzbe Lipovci 256 b/ 9231 Beltinci, in
sicer vsak delovni dan od 9.do 12.ure v tajnistvu druzbe.

Druga obvestila

Udelezence skupscine vljudno naprosamo/ da pridejo na skupscino pol ure pred

zacetkom zasedanja skupscine zaradi vpisa navzocnosti v seznam prisotnih/ preveritve

njihove istovetnosti in morebitnega pooblastila.

Udelezence skupscine vljudno naorosamo, da ob orihodu na skupscino dosledno

uposteyalp vse ukrepe za zmanisevanja tyeganja_okuzbe s_COVID_^19 skladrLO s vsakokrat

veliavnjmi ukrepi i.n_priporo^cili. Delnicarii se lahko seznanijo s preventivnimi ukrepi, ki jih

Je druzba sprejela zaradi zmanisevanja tveganja oku^be s COVID-19 v terminih
omogocenega vpogleda v gradivo skupscine.

Vljudnovabljeni!

Lipovci/ dne 23.05.2022 POMGRAD -VGP d.d.

pOMGRAD-VGPd.d.
Lipovcl256Bl0231Eeltinci

Uprava:

Andrej BIRO, direktor


