
Direktor družbe FMR HOLDING Družba pooblaščenka d.d., Vojkova 10, Idrija v zvezi z redno 

letno skupščino družbe FMR HOLDING d.d., ki bo v petek, 28.8.2020 ob 10.00 uri na sedežu 

družbe, Vojkova ulica 10, Idrija 

 

obvešča delničarje, 

 

da je dne 30.7.2020 prejel nasprotni predlog delničarja VZMD (Vseslovensko združenje malih 

delničarjev) k točki 2 dnevnega reda. 

 

Nasprotni predlog delničarja VZMD 

 

Pri točki 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe FMR HOLDING d.d. za leto 

2019 in s poročilom Nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila 

za poslovno leto 2019, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice 

upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019 

 

delničar predlaga 

 

sprejem sklepa 2.1., ki naj se glasi: 

 

Na podlagi potrjenega revidiranega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po revidirani bilanci 

stanja na dan 31.12.2019 znaša 13.841.274 EUR v skladu z določbami 230. člena ZGD-1, 

uporabi na naslednji način: 

 

Del bilančnega dobička v višini 4.377.760,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda 

znaša 10,00 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo 

na dan 24.9.2020. Družba bo 25.9.2020 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na 

računu KDD – Centralno klirinške depotne družbe d.d. namenjena za izvedbo korporacijskega 

dejanja izplačil dividend delničarjem v skladu z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska 

dejanja. O uporabi preostalega dela bilančnega dobička se bo odločalo v naslednjih letih. 

 

Utemeljitev: 

V VZMD smo prepričani, da je primerno in neobhodno, da družba za delitev dividend 

delničarjem nameni večji del bilančnega dobička. Kot predlagatelji izražamo prepričanje, da je 

družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem, brez negativnih vplivov ali ovir 

siceršnjim načrtom družbe. Izplačilo dividend bo ugodno vplivalo tudi na male delničarje, ki iz 

naslova imetništva svojih delnic vsako leto plačujejo vse višje stroške finančnih posrednikov.  

 

 

__________________________________________________________________________ 

Gradivo (nasprotni predlog delničarja) je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva 

objave nasprotnega predloga do dneva skupščine vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro. 

 

 

Idrija, dne 31.7.2020 

      

         

        Direktor: 

        Milan Erjavec 

 

 


