Gorenjski tisk, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj

Obvestilo o sklepih skupščine
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba
objavlja sklepe 17. skupščine družbe, ki je bila dne 2. 2. 2010 na sedežu družbe.
Od skupnega števila delnic družbe 963.349 ima družba 41 lastnih delnic, torej je skupno število delnic z
glasovalno pravico 963.308. Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo
931.494 oziroma 96,70 % vseh delnic z glasovalno pravico.
Na skupščini prisotnih 5 največjih delničarjev:
Delničar
Trubar, d.d. Kranj
KIG d.d., Ig
Janez Kozelj, Škofja Loka
ZIP, Ljubljana
Damijana Juvan, Kranj

Število delnic in število
glasovalnih pravic
863.842
58.462
3.800
834
795

Odstotek glede na vse
glasovalne pravice
družbe
89,67 %
6,07 %
0,39 %
0,09 %
0,08 %

Sprejeti sklepi skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Sklep: Izvolijo se organi skupščine: Za predsednika skupščine se izvoli odv. g. Matjaž Jan, za preštevalki
glasov pa ga. Janja Dežman in ga. Barbara Grilanc.
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 931.494, delež teh delnic v osnovnem
kapitalu družbe pa znaša 96,69 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani znaša 931.494, za
sklep je glasovalo 931.494 delnic, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sklepu ni glasoval
nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
2. Umik delnic z organiziranega trga
Sklep: V skladu z določili 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov se delnice izdajatelja
GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, z oznako GTKG (v
nadaljevanju: delnice družbe) umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (vstopna
kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana.
Vsem delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, družba
ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za denarno odpravnino v višini 15,50 EUR
za delnico.
Izjava: GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6 (šest), Kranj, izjavlja, da
vsem delničarjem družbe, ki bodo na seji skupščine delničarjev, ki bo odločala o umiku delnic družbe z
oznako GTKG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubjanske borze, d.d.,
Ljubljana, nasprotovali sprejemu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo na njihovo
zahtevo prevzela vse njihove delnice za denarno odpravnino v višini 15,50 (petnajst 50/100) EUR za
delnico.
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 931.494, delež teh delnic v osnovnem
kapitalu družbe pa znaša 96,69 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani znaša 931.494, za
sklep je glasovalo 922.304 delnic, kar predstavlja 99,01 % vseh oddanih glasov oziroma 95,74 % vseh
delnic z glasovalno pravico, proti pa 9.190 delnic oz. 0,98 % vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni
bilo.

Napovedane izpodbojne tožbe
Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
Obvestilo bo dostopno na spletni strani družbe www.go-tisk.si od dneva objave najmanj pet let.
Predsednik družbe:
dr. Andrej Krope

Kranj, dne 2.2.2010

