
ELMO, ElektromontaŽno podjetje d.d., Vojkova 58, Ljubljana

Skladno idoločili veljavne zakonodaje ter ločko 7.5. Staluta družbe ELMO d.d., Vojkova 58, Ljubljana

uprava družbe sMcuje

14. sejo SKUPŠČINE družbe
ELMO, Elektromontažno podjetje d.d., Ljubljana,

ki bo 21.5.2010 ob 10. uri v prostorih družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščina, ugotovitev sklepčnosti ter Imenovanje organov skupščine
Predtog sklepa (predlagate* asklepa sta uprava h nadzorni svet družbe):

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Damjan Škof č. za preštevalca glasov pa g. AJmo Jeten-
čič <n g. Danico Kosanovič.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka g. Nada Kumar.
Predtog sklepa (predlagatelj sklepa je delničar Ptarvnet d.o.o. ,Kamnk pod Krimom):

Za predsednika skupščine se izvoS odvetnik Marko Sorta. Za praštevalca glasov se izvolita Franci Ježek
in Gregor Mramor. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe ELMO d.d., komoHdiranim letnim poročilom
Skupine ELMO, z revizijskim mnenjem in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Za-
kona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu dražbe ELMO d.d. In konsolldlranemu
letnemu poračlu za poslovno leto 2009.

3. Uporaba MlviČnega dobičke in podelitev razrešntca upravi in članom nadzornega sveta za
poslovno leto SOM ter seznanitev skupičine aprejemki članov uprave In nadzornega sveta, ki
so jih za opravljanje nalog v družbi prejel v poslovnem letu 2009.
Predtog sklepa (predlagat*** sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe);

a) Bilančni dobiček na dan 3112.2009 je znašal 160.820,97 EUR. Bilančni dobiček se ne razdeli delnh
carjem. O uporabi bilančnega dobička vcelotni višini se bo odločalo vnaslednjih poslovnih letih (prene-

seni dobiček).
b) Skupščina podeljuje uprairi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za delo v poslovnem letu

2009.

4. Imenovanja revizorja za lato 2010
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe):

Za revizorja za poslovno leta 2010 se imenuje Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. s sede-
žem Kamniška ulica 25, Ljubljana.

5. Spremembe statuta družbe
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):
Skupščina sprejme predlagane spremembe staluta.

6. Imenovale posebnega revizorja za preveritev posameznih poslov dražbe (točka je na dnevni red
skupščine uvrščena na zahtevo delničarja Plan-net d.o.o., Kamnik pod Krimom)

Predtog sklepa (predlagatelj sklepa je delničar Plarmet d.o.o., Kamnik pod Krimom):

Za posebnega revizorja za preveritev sledečih poslov družbe v zadnjih petih leth:
• sklenitev svetovale pogodbe oz. pogodbe o zaposlitvi s Tomažem Pogoreteem in dejansko izvaja-

nje te pogodbe ter stroškovna ocena utemeljenosti sklenjene pogodbe,
• sklenitev pogodbe o zaposlitvi z prokuriatko Mojco Pogorelec in izvajanje le pogodbe ter stroškovna

ocena utemeljenosti sklenjene pogodbe.• uporaba službenega vozila naj^je kategorije za svetovalca Tomaža Pogorelca,
• investiranje, .koriščenje in uporaba (prihodki in odhodki vzvezi s to Investicijo) osnovnega sredstva

počitniški objekt na Rogli,• preveritevplačevanjaz^)slenhvpodietjuzal9to2005,2006.2007,2CWein2009,
• preveritev poslovanja na roko oz. plačevanje zaposlenih z gotovino vsledečih poslih, ki jih je družba

ELMO opravila za Julon d.d. .VipapVTdem Krško d.d. ,Hellalux Slovenija d.o.o.. Ortopedsko bolni-
šnico Valdotra, Cobr d.d., Lek d.d., Kika d.d.. MKTPrint d.d.. Poslovni center za prodajo in servis
viozjI Tovota ki Lexus, Kmetijska zadruga Metlika, Poslovno Proizvodni Objekt Filc -

škofja Loka ,
TET Trbovlje, TKI Hrastnik, Tomos Koper, AOUA SftVA Kranj,• preveritev posojil in dokapitalizacije hčerinskim družbam (ELMO d.o.o. Savudrija, Hrvaška in Media
park d.o.o.). Še posebej, rz leta 2005 (posojila znašala O EUR), 2006 (posojila znašala zvišala na
293.254 EUR), 2007 (posojfe znašala 298.670 EUR), 2008 (posojila znašala 228.773 EUR), kar
izkazuje, da je družba ELMO d.d. po eni strani povečala svoj lastniški vložek v hčerinska podjetja,

po dmgi strani pa brez zavarovanja posojala denar hčerinskim *užbam. brez da bi o tem obvestila
delničarje ai opravila analizo smotrnosti, saj je bla družba ELMO d.o.o. Savudrija prezadolžena. ko
jo je ELMO d.d, kupila, nato pa sanirala brez posebnega namena ai potrebe, le z namenom pokriti
izgubo ustvarjeno s strani povezanih oseb obvladujočega delničarja;

• preveritev posla oz. postov, zaradi katereg^jednjžbai^ilataatkofočriepasiimečasovtiihrazmejilve
v letih 2006-2009. saj SO lete skočile IzO EUR (31 .12.2005) na 585.671 EUR(31.)2.2006).nato

se zmanjšala na 119.937 EUR (31 .12.2007), nato pa te na 101.313 OJR (31.12.2008). v (x«m

polletju 2009 pa celo spet na D EUR.
« preveritev poslov, zaradi katerih je družba vodi pod računovodsko kategorijo Drugih odhodkov v

letih 2006 (57.661 EUR), vletu 2007 v višini 25.923 EUR (oz. po popravku 3.760 EUR), v felu

2008 vcelo višini 93.724 EUR, v prvem polletju 2009 pa 0 EUR, kar izkazuje, da se pod omenjeno

kategorijo vodi konkreten posel oz. stroškovno mesto za konkretno nabavo,
• preveritev poslov roba. in odpisov v letih 2007 In 2008, saj je družba v računovodskih Izkazih iz-

kazala povečuje Odpisov vrednosti iz 269.196 EUR na 366.844 EUR. nadafe pa tudi oslabila
finančne naložbe za 43.690 EUR (leto poprej pa 0 EUR),

• preveritev konkretnih poslovnih in finančnih tokov med družbamiElmod.d., Bmod.o.o. (Hrvaška)in

Media park d.o.o.,
• preveritev poslov nakupa In prodaje postavnih deležev in upada prihodkov iz takšnJi deležev,

kakor jasno izh^a iz polletnega poročila 2009, kjer je izkazan upad prihodkov iz 114.032 EUR na
OEUR,

se imenuje UHY revizija in svetovanje d.o.o., Vumikova ulica 2, Ljubljana.

Pogoji za udeležbo In uresničevanj* glasovalne pravice:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves

čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo listi delničarji, njihovi

zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini uprau družbe najpozneje tri dni pred dnem zasedanja

skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje 18.5.2010,- ki bodo kol imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnh papirjev pri KDD- Centralni klrinško depotni družbi LjuMjana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je

konec dne I7.5.2010(v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Prav-
ne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje

podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvaseOno osnovnega kapilala, lahko po objavi sklica skupščine

pteno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predtog sklepa, oka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni (očki dnevnega reda ne sprejme sklepa, ob-
razložitevtočkednevnegaieda. Uprava družbe bovskladustreljim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila

tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem
dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer
na e-mail naslov: tajnistvo®elmo.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda vpisni obliki dajejo predloge sMepov ali volilne predloge. Upra-

va družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:

-

Mboifeposlanidnižbivsedmihdnehpoobiavjtegasklicaskupščine,-
ki bodo razumno utemeljeni,-
za katere bo delničar-oredlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovaifel predlogu uprave ali
nadzornega sveta in da bo druge delračaije pripravil do tega. da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba
utemeljili.
Predlog delmčaoa se objavi in sporoči na način iz 296. člena lega zakona le, če je delničar vsedmih dneh

po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno uteme&en predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in
volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošB In sicer na e-mail naslov: tajnistvo@elmo.si.

Vskladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do
obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na naslovu Vojkova cesta 58. Ljubljana v tajništvu vsak detovri dan od dneva objave

skupščine do dneva skupščine od 10. do 12 .ure in na uradni spletni strani družbe www.elmo.si je dosto-
pno gradivo za skupščino:
• sklk; skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog

in obrazložitev vsake točka dnewiega reda, ki sta jo predlagala uprava oz. nadzorni svet dražbe (dosto-

pen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOrtet - objava 20.4.20101- besedilo predlaganih sprememb statuta družbe (dostopno tudi na sptetni strani obveščanja Ljubljanske

borze SEOnet
-

objavljeno skupaj s tem sklicem skupščine dne 20.4.2010)- revidirano letno poročilo družbe ELMO d.d. za poslovno leto 2009 z revizoijevim poročilom in poroči-

lom nadzornega s\eta vskladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu porociu družbe EtMO d.d. (dostopno

tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnel
-

objava z dne 12.4.2010)- revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine ELMO za poslovno leto 2009 z revizoijevim poročilom
in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu Skupine ELMO (do-
stopno tudi na spletni slrani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet -objava z dne 12.4.2010)-
Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen na splelnl strani obveščanja Lju-
bljanske borze SEOnet

-
objavljen skupaj s tem sklcem skupščine dne 20.4.2010)-

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301.
in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 ).

Drug) podatki v zvezi z delnicami In skupščino.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih ko-
sovnih delne družbe 708.000. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.

Uprava družbe
Skic akuptf*w bo objavljen v časniku Ftence dne20.4.20l0lnnBS|jleinisti«nidružbeamfite^«l
20.4.2010da$e najmanj 5 let.


