Na podlagi določb ZGD-1 in ZTFI uprava družbe skladno s 7.3. členom statuta sklicuje

13. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek 17. decembra 2007, ob 8.00, v sejni sobi
na sedežu družbe – Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
ter predstavitev notarja
Predlog sklepa:
Izvolijo se organi skupščine. Na skupščini prisostvuje notar.

2.
Predlog sklepa:

Predčasno, pred iztekom mandata skupščina odpokliče člane nadzornega sveta:
Franca Križaniča, Deana Mikoliča in Franca Lotriča.
3.

Predlog sklepa:

Odpoklic članov nadzornega sveta

Izvolitev članov nadzornega sveta

Za člane nadzornega sveta se izvolijo Kristina Kobal, Marko Mohar in Matjaž
Satler. Mandat članov nadzornega sveta traja 4 leta in prične teči 18.12.2007.
S tem dnem preneha mandat odpoklicanim članom nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino je na razpolago na sedežu družbe v tajništvu, Mirka Vadnova 6, Kranj, vse delovne
dni od 16. novembra 2007 do 17. decembra 2007 od 9. do 11. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti v pisni obliki, obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi tega
sklica v tajništvo uprave družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene na računu
vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi (KDD) na dan 7. decembra 2007 in ki bodo najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine, to je 14. decembra 2007 do 15. ure družbi pisno prijavili udeležbo.
Pooblaščenci in zastopniki prijavi priložijo pooblastila oz. potrdila za zastopanje.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure pred začetkom
zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom potrdili svojo udeležbo in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Sklic bo do 17.12. 2007 objavljen na spletni strani www.go-tisk.si.

Predsednik družbe:
Aleksander Troha

