RADENSKA, d.d., RADENCI, Boračeva 37, 9502 Radenci
Tel.: 02/520 1020; faks: 02/520 1024; www.radenska.si
Na podlagi določil statuta Radenska, d.d., Radenci,
družba Radenska, d.d. Radenci, Boračeva 37, 9502 Radenci,
objavlja sklepe
25. (izredne) seje skupščine družbe Radenska, d.d. Radenci,
ki je bila dne 27. maja 2016 v Boračevi.
Sprejeti sklepi skupščine:
1. Izvolitev organov skupščine.
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Klemna Tičarja, za preštevalko glasov pa Nino Bećirić.
Nadalje je navzoče udeležence seznanil, da je za pristojno notarko bila vabljena notarka Romana
Gajšek iz Murske Sobote.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev
2.1. Skupščina družbe se seznani s Poročilom glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev z dne
18. 4. 2016, ki ga je pripravila družba KOFOLA d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci.
2.2. Skupščina družbe se seznani, da je družba KOFOLA d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci, imetnik
4.941.350 (štirihmilijonovdevetstoenainštiridesettisočtristopetdesetih) navadnih imenskih kosovnih
delnic družbe z oznako RARG, kar predstavlja 97,62 (sedemindevetdeset celih, dvainšestdeset)
odstotni delež vseh delnic družbe, zato skladno s 384. členom ZGD-1 velja za glavnega delničarja
družbe.
2.3. Vseh preostalih 120.506 (stodvajsettisočpetstošest) navadnih kosovnih delnic družbe z oznako RARG,
ki so v imetništvu manjšinskih delničarjev, se prenese na glavnega delničarja, družbo KOFOLA d.o.o.,
Boračeva 37, 9252 Radenci, proti plačilu denarne odpravnine, določene v točki 2.5., upravičencem,
določenim v točki 2.6.
2.4. Z dnem vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodnem registru, se prenesejo vse delnice družbe, ki so v
imetništvu manjšinskih delničarjev, na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča glavnega delničarja,
da po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register skladno z drugim odstavkom 23. člena
Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) vloži zahtevo in sklene pogodbo o prenosu
delnic družbe iz računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja pri KDD d.d.
2.5. Nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodnem registru bo glavni delničar družbe
upravičencem, določenim v točki 2.6., za prenos delnic plačal odpravnino v višini 14,00 EUR (štirinajst
evrov in 00/100) za posamezno delnico družbe z oznako RARG.
2.6. Do denarne odpravnine za prenos delnic po tem sklepu so upravičeni:
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v primeru, ko so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretje osebe in iz vsebine
pravice tretje osebe izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica
vpisana na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register;



v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na
dan vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register.

2.7. Skupščina pooblašča družbo RADENSKA, d.d., RADENCI, Boračeva 37, 9252 Radenci, da posreduje
glavnemu delničarju potrebne podatke, s katerimi razpolaga, za izplačilo denarne odpravnine
upravičencem. Manjšinski delničarji oz. upravičenci do denarne odpravnine so dolžni posredovati
glavnemu delničarju oz. družbi RADENSKA, d.d., RADENCI, Boračeva 37, 9252 Radenci potrebne
podatke za izplačilo najkasneje naslednji dan po presečnem dnevu.

V Boračevi, dne 27.5.2016
Uprava
Marián Šefčovič, predsednik uprave, l.r.

Martin Pisklak, podpredsednik uprave, l.r.
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