
V skladu s 30. točko statuta družbe GEA College d.d. in na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o 
gospodarskih družbah sklicuje predsednica uprave družbe GEA College d.d., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, 
 
 

26. skupščino delničarjev GEA College, d. d., 
ki bo v  petek, 23. 1. 2015, ob 9.00 uri v prostorih  

notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana 
 
 
Dnevni red s predlogi sklepov: 
 
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine 
Predlog sklepa: 

Ugotovi se sklepčnost skupščine. V skladu s 33. točko Statuta družbe GEA College d.d. skupščino po pooblastilu 
predsednice uprave vodi Karmen Mavrič. Seji prisostvuje vabljeni notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane. 
 
2. Povečanje osnovnega kapitala 
Predlog sklepa: 

2.a) Osnovni kapital družbe GEA College d.d., ki na dan sprejema tega sklepa znaša  409.400,00 EUR, se 
poveča z novim denarnim vložkom v višini 989.563,00 EUR, tako da osnovni kapital po izvedenem 
povečanju znaša 1.398.963,00 EUR. 

2.b) Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala se izda 989.563 novih nematerializiranih navadnih 
kosovnih delnic družbe s pripadajočim zneskom 1,00 EUR. Emisijska vrednost ene novo izdane delnice 
znaša 1,00 EUR. Emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic znaša 989.563,00 EUR.  

2.c) Osnovni kapital družbe bo po vpisu povečanja osnovnega kapitala znašal 1.398.963,00 EUR in bo 
razdeljen na 1.398.963 navadnih kosovnih delnic z nespremenjenim pripadajočim zneskom v osnovnem 
kapitalu na eno kosovno delnico, t.j. 1,00 EUR. 

2.d) Edini delničar, družba KD Group d.d., Ljubljana, ima prednostno pravico do vpisa novih delnic. Edini 
delničar vpiše in vplača nove delnice z denarnim vložkom tako, da v roku 14 (štirinajst) dni po sprejemu 
tega sklepa vpiše nove delnice in na denarni račun družbe GEA College d.d. vplača denarni znesek v 
višini pripadajočega emisijske vrednosti vseh novo izdanih delnic. Vpis delnic je veljaven, če so delnice 
tudi vplačane. Povečanje osnovnega kapitala se šteje za uspešno, če bo v roku za vpis in vplačilo 
delničar KD Group d.d. vplačal in vpisal 989.563 delnic v skladu s tem sklepom. 

2.e) Delnice, izdane na podlagi tega sklepa, tvorijo isti razred  z že izdanimi navadnimi kosovnimi delnicami 
družbe in so po vsebini pravic izenačene z že izdanimi navadnimi delnicami družbe, ki dajejo imetnikom 
pravice skladno z veljavno zakonodajo in statutom. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z 
vpisom v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. 

 
3. Sprememba statuta zaradi povečanja osnovnega kapitala 
Predlog sklepa: 

3.a) Zaradi povečanja osnovnega kapitala skladno z drugo točko dnevnega reda skupščine delničarjev se 
spremeni 6. člen Statuta družbe GEA College d.d. tako, da se po novem glasi: 
»Osnovni kapital družbe je 1.398.963,00 in je razdeljen na 1.398.963 navadnih imenskih kosovnih 
delnic.« 

3.b) Ta sklep o spremembah statuta zaradi povečanja osnovnega kapitala velja in prične učinkovati pod 
pogojem, da je edini delničar KD Group d.d. vpisal in vplačal nove delnice z denarnim vložkom skladno s 
sklepom, sprejetim pod drugo točko dnevnega reda 26. skupščine delničarjev GEA College d.d.  

 



 

 

4. Imenovanje članov nadzornega sveta 
Predlog sklepa: 

4.a) Skupščina se seznani, da zaradi odstopa s funkcije člana nadzornega sveta z dnem skupščine preneha 
mandat članom nadzornega sveta Matjažu Gantarju, Milanu Kneževiču in Mateju Penci. 

4.b) Z dnem skupščine se za člane nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje imenujejo Samo Kikl, 
Matija Šenk in Irena Kodelja Plešej. 

 
 

* * * * *  
 
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice 

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni 
register KDD – Centralno klirinške depotne družbe d.d. konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine in 
najkasneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini na naslov GEA 
College d.d., Dunajska 156, Ljubljana. 
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine in sicer najmanj 30 
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za 
glasovanje. 
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, ki 
mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO, oz. firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca, 
skupno število delnic, ki jih predstavlja pooblaščenec ter podpis pooblastitelja oz. zastopnika pravne osebe. V 
tem času trgovanje in prenos delnic nista dovoljena. 
Glasovanje na skupščini je javno. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na skupščini glasujejo na podlagi 
glasovnic, ki jih prejmejo v sprejemni pisarni skupščine pri vpisu v seznam prisotnosti. 
 
Gradivo: 

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak delovni dan na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 156, vsak delavnik 
od 8.30 do 10.30 ure in sicer od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. 
Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih 
želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica 
skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. 
Če skupščina delničarjev ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne čez 
eno uro, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala. 

 
GEA College d. d. 
Ingrid Kuk 
Predsednica uprave 

 


