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Ljubljana, 26.05.2017
LUKAKOPER, d.d.
Vojkovo nabrežje 38

6000 Koper

Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 4. točko dnevnega
reda.
Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS) kot predlagatelj, Tomšičeva ulica 1,
1000 Ljubljana, vlaga, skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS
št. 42/2006, popr. Uradni list RSšt. 60/20 06 in 65/2009 UPB3, 83/2009 Odi.US: U-1-165/08-10, Up-1772/08 14, Up-379/09-8 , Uradni listi RSšt.: 33/2011, 91/2011 in 100/2011 Skl.US: U-1-311/11-5, Uradni listi RSšt.:
32/2012, 57/2012, 82/2013, 55/2015 ter 15/2017) in veljavnim Statutom družbe Luka Koper, d.d., nasprotni
predlog k predlogu sklepa 4. točke dnevnega reda 28. skupščin e deln i čarjev Luka Koper, d.d., ki je sklicana za
dne 30.06.2017 ob 13.00 uri v prostorih Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper. Obenem
sporoča, da bo skladnoz določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjalobjavljenemupredlogusklepain
da bo druge delničarje pripravildo tega, da bodo glasovaliza:

l.

Nasprotni predlog k točki 4, ki glasi:

Predlog sklepa:
»Skupšči na se seznani, da bil ančni dobiček za leto 2016 znaša 20.321.602,99 evrov.
Skupščina potrd i naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2016 znašal
20.321.602,99 evrov:
• del bilančnega dobička v znesku 19.600.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto
vr ednosti 1,40 evra na navadno delnico,
• preostanek bilančnega dobička v znesku 721 .602,99 evr ov ostane nerazporej en.
Družba bo izplačala dividende 31.8.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KODna dan 30.8.2017.<<
Predlogi sklepov pod

točkama

4.2 in 4.3 ostajajo nespre menjeni.

Obrazložitev:Družba Luka Koper je v poslovnem letu 2016 ustvarila či sti poslovni izid v višini 40.581.115,50
EUR. Uprava je polovico dobička že prenesla v druge rezerve iz dobička, ki tako na dan 31.12.2016 znašajo
110.270.537,00 EUR. Društvo MDS ocenjuje, da finančni položaj družbe omogoča izplači l o višje dividende
in zato predlagamo dividendo v višini 1,40 EUR oziroma 19.600.000,00 EUR. Predlagana dividenda
predstavlja manj kot polovico čistega poslovnega izida poslovnega leta 2016.
Delničar poziva družbo, da predmet ni pr edlo g objavi na enak nač in kot je bil objavljen prvotni sklic
skupščine.
Deln ičar

- predlagatelj:
Društvo MDS
Rajko Stankovic
predsednik
~.sku

Društvo Mali delničarji Slovenije,
Matična številka; 4009908
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ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija Je od dne 28.04.2009 vpisano v register društev pri Upravni Enoti Ljubljana.
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