ODLOČITVE, SPREJETE NA 34. SKUPŠČINI DELNIČARJEV SKB
Sporočilo za javnost
Ljubljana, 24. 7. 2019

Na 34. Skupščini delničarjev banke SKB, ki je potekala v torek, 23.7.2019, so bili soglasno sprejeti sklepi pod
točkama dnevnega reda :
3.0 Imenovanje novih članov Upravnega odbora
in
4.0 Imenovanje članov Upravnega odbora pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (Closing)
postopka prodaje večinskega deleža v SKB d.d. kupcu OTP Bank na podlagi Pogodbe o prodaji delnic z
dne 2. 5. 2019, ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca
opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), in sicer
tako, da:
• je Upravni odbor sestavljen iz devetih članov, kar ne posega v pravice delavcev izvoliti delavske predstavnike
za člane Upravnega odbora v skladu s predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju;
• se z dnem 23.7.2019 imenuje g. Milana Žiarana in ga. Manico Novak v Upravni odbor kot nova člana, katerih
mandata trajata štiri leta od imenovanja na Skupščini;
• se je seznanila z in sprejema odstopne izjave, ki so jih podali g. Jean-Philippe Guillaume, g. Pierre-Yves
Andre Marie Joseph Demoures, ga. Clara-Elen Grigore, ga. Maria Koytcheva Rousseva, g. Milorad Katnić in
g. Andre Gardella, ki so vse podane pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (Closing) po prodajni
pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP Bank z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega
deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca
opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu);
• so bili predlogi sklepov pod točkami 2, 10 in 11 umaknjeni z dnevnega reda;
• bo pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (Closing) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe
Generale in kupcem OTP Bank z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan,
ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih
papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu):
- Upravni odbor sestavljen iz devetih članov, kar ne posega v pravice delavcev izvoliti delavske predstavnike
za člane Upravnega odbora v skladu s predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju in
- za nove člane Upravnega odbora imenovani: Zsolt Barna, Imre Bertalan, Anna Florova Mitkova, Branko
Mikša, Draga Cukjati in Anita Stojčevska, katerih mandat traja štiri leta od datuma zaključka (Closing Date)
po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP Bank z dne 2. 5. 2019, ki nastopi
na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa
vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu).
Vodstvo SKB
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Dodatna pojasnila:
Jelka Novak Katona_ +386 1 471 59 79_ jelka.novak-katona@skb.si

Skupina SKB
Skupino SKB sestavljajo banka SKB in njeni hčerinski družbi SKB Leasing in SKB Leasing Select. V Skupini SKB je 909
zaposlenih, ki opravljajo bančne storitve in storitve lizinga za več kot 200.000 strank na slovenskem trgu. Skupina
SKB je od leta 2001 sestavni del ene vodilnih evropskih finančnih skupin, Skupine Société Générale, za katero je več
kot 150-letna zgodovina bančnega poslovanja in katere 147.000 zaposlenih nudi storitve 31-im milijonom strank.
Banka SKB je prejemnica dveh uglednih mednarodnih priznanj, je »Banka leta 2018 v Sloveniji« po izboru revije The
Banker in »Najboljša banka 2019 v Sloveniji« po izboru revije Global Finance.
www.skb.si
Sledite nam na Facebook strani
www.facebook.com/BankaSKB

Oglejte si naše posnetke na Youtube
www.youtube.com/user/BankaSKB
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