
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor
družbe VEOLIA TRANSPORT LJUBLJANA, d.d., Središka ulica 4, 1000

Ljubljana (v nadaljevanju tudi: družba) sklicuje

skupščino
VEOLIA TRANSPORT UUBLJANA, d.d.

ki bo 30. avgusta 201 0 z začetkom ob 10.00 uri v prostorih družbe
na Središki ulici 4 v Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:

1.Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine
Predlog uprav« in nadzornega sveta:

Za predsednika skupščine se imenuje Iztok Štrukelj, za preštevalca glasov pa
Jožica Marinko in Darinka Borštnik.

2. Sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delni-
čarja za plačilo primerne denarne odpravnine

Predlog delničarja VEOLIATRANSPORTOOLENJSKAIN PRIMORSKA, d.d.:
Iz družbe VEOLIATRANSPORT LJUBLJANAd.d., Središka ulica 4, Ljubljana
se izključijo vsi manjšinski delničarji družbe na način, da se njihove delnice za

plačilo primerne denarne odpravnine prenesejo na glavnega delničarja
VEOLIA TRANSPORT DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz

potnikovd.d., Kolodvorska cesta 11 ,6000 Koper-Capodistria
(v nadaljevanju:glavni delničar).

Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice
manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Glavni delničar bo nemudoma po pravnomočnosti vpisa sklepa o prenosu
delnic v sodni register manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino

v znesku 4,69 EUR za vsako delnico, ki se bo prenesla iz manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja.
Ce so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali
drugega pravnega dejstva, je:

a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva
izhaja upravičenje do donosov - do izplačila denarne odpravnine
upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno
dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega
dejstva iz drugega odstavka 81. b člena Zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjih (Ur. I. RS, št 2M9 s spremembami in dopolnitvami, v
nadaljevanju:ZNVP);

b) v drugih primerih - do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski
delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetniki delnic na presečni
dan za prenose iz prvega odstavka 81 .b člena ZNVP.

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti

delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem

skupščine (v nadaljevanju: presečni dan).

Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala,
lahko 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.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko
dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge
sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge
za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301 .
člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se
objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh
po objavi sklica poslal družbi predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301 .
členom ZGD-1.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo
dokumentacijo:
Na poslovnem naslovu družbe so od dneva sklica skupščine pa vse do
vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9.00 do 1 2.00 ure dostopni in
brezplačno na vpogled:- predlogi sklepov z navedbo, katerih organ je dal posamezne predlog,- obrazložitve točkdnevnega reda,-

letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta,- ta sklic skupščine s predlogom sklepa o prenosu delnic,- pisno poročilo glavnega delničarja iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1 ,
-revizorjevo poročilo o primernosti denarne odpravnine.
Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji

delovni dan brezplačno izročila prepis iz zadnjih treh alinej prejšnjega
odstavka.

Pravica do obveščenosti:
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.

Ponovni sklic
Skupščina bo veljavno odločala, če bo na seji prisotnih več kot 15%
osnovnega kapitala - glasov (prvi sklic). V kolikor v prvem sklicu ne bo
zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne ob 11 .00 uri v istih
prostorih (drugi sklic). Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Direktor
Karlsson Bo Erik Stig


