PRAVICE DELNIČARJEV po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur.L RS št.
42/2006, 10/2008, 68/2008, 42/2009)
1. Objava sklica skupščine (296. člen ZGD-1)
Sklic skupščine delničarjev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ali dnevniku, ki izhaja na
celotnem območju Republike Slovenije. Sklic se objavi tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si
in skladno z ZTFI tudi na SEOnet-u.
2. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež
družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje
mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja.

3. Gradivo za skupščino
Brezplačen vpogled v gradivo za skupščino je od objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine na voljo vsem delničarjem na sedežu družbe oz. na spletni strani družbe
www.go-tisk.si.

4. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda – možnost uvrstitve dodatne
točke na dnevni red zasedanja že sklicane skupščine (298. člen ZGD-1)
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica
skupščine pisno zahtevajo uvrstitev dodatne točke na dnevni red že sklicane skupščine. 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. Da je
zahtevo mogoče obravnavati mora biti poslana družbi najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Uprava družbe bo v čistopisu dnevnega reda objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede
katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Pogoj, da bi se tako zahtevane dodatne točke dnevnega reda sploh lahko obravnavale na
skupščini je, da so objavljene vsaj 14 dni pred skupščino.
Predlogi delničarjev se lahko pošljejo po elektronski pošti na e-naslov info@go-tisk.si

5. Delničarski predlogi sklepov za objavo – možnost predloga nasprotnega sklepa k
točki, ki je uvrščena na dnevni red že sklicanega zasedanja (300. člen ZGD-1)
Vsak posamezni delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov.
Delničarji lahko skladno s 301. členom ZGD-1 podajajo tudi predloge o volitvah članov nadzornega
sveta ali revizorjev.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu
organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov
predlog.
Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine in so dani
najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.
Predlogi delničarjev se lahko pošljejo po elektronski pošti na e-naslov info@go-tisk.si
Poslovodstvu delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ni treba objaviti, če:
– bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
– bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
– utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali
žalitve;
– je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
– je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na
najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina
zastopanega osnovnega kapitala;
– da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan, ali
– delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni
dal postaviti.
Utemeljitve predloga ni treba objaviti, če vsebuje več kot 3000 znakov.
Uprava lahko predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v
povzetku.

6. Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami
družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Na podlagi določbe drugega odstavka 305. člena ZGD-1C uprava lahko zavrne izpolnitev
delničarjeve informacijske zahteve:
- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani
družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za
presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza
dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri
poslovni običaji;
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem
dni pred zasedanjem skupščine.

7. Sporočila za delničarje (299. člen ZGD-1)
Na spletni strani družbe so ves čas dostopne naslednje informacije:
– sklic skupščine;
– gradivo za skupščino in popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka
297.a člena tega zakona;
– skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine, vključno z
ločenimi podatki za vsak razred delnic;
– obrazci, ki se uporabljajo za glasovanje s pooblastilom ali po pošti, ali če jih iz
tehničnih razlogov ni mogoče objaviti na spletni strani, navedba, kako se ti obrazci
na zahtevo delničarja brezplačno pridobijo v fizični obliki;
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300. člena, 301. in 305. člena ZGD-1;
– predlogi delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena in
301. člena tega zakona, in sicer nemudoma po njihovem prejemu.
V času med formalnim sklicem skupščine in njenim zasedanjem mora uprava družbe delničarjem
in članom nadzornega sveta zagotavljati dodatne informacije. Zagotavljanje informacij pred
zasedanjem skupščine se veže na pravice delničarjev predlagati dodatne točke dnevnega reda ali
podajanja nasprotnih predlogov po objavi sklica skupščine, zaradi česar je uprava dolžna
delničarje o spremembah dnevnega reda že sklicane skupščine obveščati. Te spremembe družba
objavi na spletni strani družbe www.go-tisk.si in če so izpolnjeni zakonski pogoji na način iz 296.
člena ZGD-1.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev:
- iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1: pravica do dopolnitve dnevnega reda že sklicane
skupščine in rok, do katerega naj bodo dopolnitve poslane, da so upoštevane,
- iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1: pravica do predloga nasprotnega sklepa k točki
dnevnega reda, ki je že uvrščena na dnevni red skupščine,
- iz 301. člena ZGD-1: volilni predlogi delničarjev in
- iz 305. člena ZGD-1: delničarjeva pravica do obveščenosti
so dostopne na spletni strani družbe www.go-tisk.si.
Na skupščini sprejeti sklepi se objavijo na spletni strani družbe www.go-tisk.si.
Družba mora v dveh dneh po skupščini delničarjev objaviti izid glasovanja na svoji spletni strani.
Izid glasovanja na skupščini družbe mora vsebovati vsaj:
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi;
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani in
- število oddanih glasov za in proti ter število vzdržanih.
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Predsednik družbe

