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Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 27. člena statuta 

Coface PKZ zavarovalnice d.d., Ljubljana 
 

 uprava družbe sklicuje 
 
 

23. skupščino delničarjev 
Coface PKZ zavarovalnice d.d., Ljubljana, 

 
ki bo v Ljubljani, dne 25.8.2022, ob 9. uri, v prostorih družbe 

na Davčni ulici 1 v  Ljubljani 
 
 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom: 
 

 
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in prisotnosti notarke ter imenovanje 

predsednika skupščine in preštevalca glasov 
 

Uvodna ugotovitev: Ugotavlja se, da je na skupščini prisoten pooblaščenec edinega 
delničarja družbe, Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, 1 place 
Costes et Bellonte 92270 Bois-Colombes, Francija in je tako prisotnih 2016 delnic z 
glasovalno pravico, kar predstavlja 100 % glasovalnih pravic. 

 
1. Predlog sklepa: Skupščina Coface PKZ zavarovalnice d.d., Ljubljana se seznani, da je na seji 

skupščine prisotna notarka ga. Barabara Andrič Velkovrh. 
 

2.  Predlog sklepa:  Skupščina družbe za predsednico skupščine imenuje go. Judito Svetin. 
 
 
 

2. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom, uporaba bilančnega dobička in 
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu 

 
1. Predlog sklepa: Skupščina družbe se seznani z revidiranim Letnim poročilom za leto 2021 in 

s pisnim poročilom nadzornega sveta k Letnemu poročilu. 
 
2. Predlog sklepa: Bilančni dobiček na dan 31.12.2021 znaša 3,270,406.18 EUR. Bilančni dobiček 

v višini 3,270,406.18 EUR ostane neuporabljen in se prenese v naslednje leto.  

 

3. Predlog sklepa: Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za poslovno leto 2021. 
 
4. Predlog sklepa:  Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 

2021. 
 

 

3. Seznanitev z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2021  
 

Predlog sklepa: Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za 
leto 2021, z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta. 
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4. Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta 
 

Predlog sklepa: Skupščina družbe se seznani, da je g.  Jean-Philippe Olivier, član nadzornega 

sveta, 3. decembra 2021 podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta. Odstop je 

učinkoval z iztekom 10. decembra 2021. 

 
 

5. Vprašanja in pobude delničarja 
 

Predlagatelj sklepov je uprava. 
 

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled vse delovne dni v 
tednu od dneva objave sklica skupščine do vključno 25.8.2022, od 9. do 11. ure v tajništvu družbe, 
25.8.2022 je vpogled možen od 8. do 9. ure. 
 
Delničarji lahko nastopajo na skupščini zavarovalnice osebno ali prek svojih zastopnikov oz. 
pooblaščencev. Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci dokazujejo svojo istovetnost z 
osebnim dokumentom. 
 
Delničarji na skupščini lahko odločajo po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim 
pooblastilom pooblastitelja.  
 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot 
imetniki delnic vpisani v delniški knjigi Coface PKZ zavarovalnice d.d., ki jo vodi KDD – Centralno 
klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec 7. (sedmega) dne pred zasedanjem skupščine 
(presečni dan), to je 18.8.2022. 
  
Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v skladu s 1. odstavkom 298. člena Zakona 
o gospodarskih družbah. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo 
predloge sklepov, predlog delničarja mora biti obrazložen.  Dopolnitve ter predlogi morajo biti 
oddani v 7 (sedmih) dneh po objavi tega sklica v tajništvo družbe Coface PKZ zavarovalnica d.d., 
Davčna ulica 1, Ljubljana. 

 
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena 
ZGD-1. 

 
Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je bilo pooblaščenki edinega delničarja Compagnie 
française d'assurance pour le commerce extérieur ge. Juditi Svetin, izročeno dne 18.8.2022.  

 
 
 
 
 

         Uprava Coface PKZ zavarovalnice d.d., Ljubljana 
 
 
 
    Olga Sharkova        Sergej Simoniti   
       članica                              predsednik             

 

 


