SKB BANKA D.D. LJUBLJANA
Ajdovščina 4
1000 LJUBLJANA

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupščine
delničarjev z dne 10 april, 2020

OTP BANK NYRT., Nádor utca 16, 1051 Budimpešta, Madžarska, reg.št. 01-10-041585, DŠ
(EU): HU17780010 (v nadaljevanju: Delničar) na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 in nasl., v nadaljevanju ZGD-1) v zvezi s sklicem 35.
skupščine delničarjev družbe SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Družba), ki bo dne 11. maja 2020 v sejni sobi št. 611 v VI. nadstropju na
naslovu Ajdovščina 4, Ljubljana, podaja naslednjo Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda
skupščine delničarjev in v njej zahteva, da se dnevni red razširi z novo točko dnevnega reda kot
sledi v nadaljevanju:
I.
(Izpolnjevanje pogoja iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1)
V skladu z 298. členom ZGD-1 lahko delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala, po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega
reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničar je imetnik 12.617.153 navadnih delnic izdajatelja Družbe z oznako SKBB oziroma
99,7466 % deleža v osnovnem kapitalu Družbe, kar pomeni, da dosega več kot dvajsetino
osnovnega kapitala Družbe. Predmetno Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine
delničarjev daje v zgoraj navedenem zakonskem roku sedmih dni po objavi sklica skupščine,
ki je bil objavljen dne 8.4.2020. Glede na navedeno so pogoji iz prvega odstavka 298. člena
ZGD-1 izpolnjeni oziroma je ta Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupščine ustrezna.
II.
(Predmet zahteve za dopolnitev dnevnega reda)
Delničar zahteva, da se za sedanjo točko 8 doda nova točka 9 dnevnega reda, pri čemer se nova
točka 9 dnevnega reda glasi: Odločanje o predlogu glavnega delničarja o sprejemu sklepa
o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. V nadaljevanju Delničar
podaja tudi predlog sklepa št. 9:
Skupščina se seznani s pisnim poročilom glavnega delničarja OTP BANK NYRT., Nádor utca
16, 1051 Budimpešta, Madžarska, reg.št. 01-10-041585, DŠ (EU): HU17780010 (v
nadaljevanju tudi: glavni delničar) iz 2. odstavka 386. člena ZGD-1, v zvezi s predlaganim
sklepom o prenosu delnic preostalih delničarjev družbe SKB BANKA D.D. LJUBLJANA,
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) na glavnega delničarja za plačilo
primerne denarne odpravnine, vključno z vsemi predpostavkami za prenos delnic manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja ter o primernosti denarne odpravnine manjšinskim
delničarjem, ki jo ponuja glavni delničar.
Ugotavlja se, da je glavni delničar skupaj imetnik 12.617.153 navadnih delnic izdajatelja
družbe z oznako SKBB od vsega osnovnega kapitala družbe, razdeljenega na 12.649.200 delnic
z oznako SKBB in ISIN kodo SI0021103013, ki so navadne, prosto prenosljive, imenske,
kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem
registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba delniška
družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KDD), kar pomeni, da ob

upoštevanju 2. odstavka 384. člena ZGD-1 ter 2. in 4. odstavka 528. člena ZGD-1, glavni
delničar obvladuje 99,7466% delež v osnovnem kapitalu družbe z glasovalno pravico.
Vse delnice družbe, katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega
delničarja proti plačilu denarne odpravnine, katere višina je določena v 7. odstavku tega sklepa
skupščine in bo izplačana manjšinskim delničarjem oziroma upravičencem iz 6. odstavka tega
sklepa.
Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v sodni register, skladno s 387. členom ZGD-1, vse
delnice družbe, ki so v lasti manjšinskih delničarjev, preidejo na glavnega delničarja.
Glavni delničar mora po vpisu tega sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni
register in izplačilu denarne odpravnine, za račun vseh manjšinskih delničarjev KDD, skladno
z 2. odstavkom 23. člena ZNVP-1, predložiti zahtevo za prenos delnic družbe z računov
manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
Do denarne odpravnine za prenos delnic po tem sklepu, ki jo bo manjšinskim delničarjem
izplačala KDD, so v skladu z 2. in 3. odstavkom 23. člena ZNVP-1 upravičeni:
-

manjšinski delničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki delnic na dan vpisa sklepa o
prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register,
imetniki pravic oziroma zastavni upniki delnic manjšinskih delničarjev, ki so vpisani pri
KDD kot imetniki pravic na dan vpisa sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja v sodni register.

Nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register, bo glavni delničar, v korist
KDD, za račun vseh manjšinskih delničarjev izplačal denarno odpravnino v znesku 25,54 EUR
za vsako delnico družbe, ki je na dan vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register v lasti
manjšinskih delničarjev.
Skupščina se seznani, da je Banka Intesa Sanpaolo d.d., Koper, Pristaniška ulica 14, 6000
Koper – Capodistria, po nalogu glavnega delničarja, izdala izjavo, s katero solidarno jamči za
izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da v korist KDD za račun vseh manjšinskih
delničarjev izplača denarno odpravnino nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v
sodni register.
III.
(Zahteva za razširitev dnevnega reda in objavo)
Delničar Vodstvo banke oz. Družbe poziva, da Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda seje
skupščine delničarjev upošteva v skladu z 298. členom ZGD-1, dnevni red v skladu s to zahtevo
dopolni, čistopis dopolnjenega dnevnega reda pa nemudoma objavi na isti način, kot je objavila
sklic skupščine.
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