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Nasprotni predlog k predlogu sklepa pod 3.1 točko dnevnega reda: »Volitve članov nadzornega sveta
družbe – predstavnikov delničarjev – za mandatno obdobje petih let, z začetkom mandata z izvolitvijo na
skupščini.«
Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS) kot predlagatelj, Tomšičeva ulica 1,
1000 Ljubljana, vlaga, skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD‐1, Uradni list RS
št. 42/2006, popr. Uradni list RS št. 60/2006 in 65/2009 UPB3, 83/2009 Odl.US: U‐I‐165/08‐10, Up‐1772/08‐
14, Up‐379/09‐8, Uradni listi RS št.: 33/2011, 91/2011 in 100/2011 Skl.US: U‐I‐311/11‐5, Uradni listi RS št. :
32/2012, 57/2012 ter 82/2013) in veljavnim Statutom družbe Krka, d.d., nasprotni predlog k predlogu sklepa
3.1 točke dnevnega reda 21. skupščine delničarjev Krka, d.d., ki je sklicana za dne 20.08.2015 ob 13.00 uri v
Hotelu Šport na Otočcu.
Predlagatelj predlaga, da se o njegovem volilnem nasprotnem predlogu, skladno z določili 312. člena ZGD‐1,
glasuje pred prvotno objavljenim predlogom sklepa ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih
delničarjev.
Obenem predlagatelj sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD‐1 na skupščini ugovarjal objavljenemu
predlogu in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
I.

Nasprotni predlog k točki 3.1, ki glasi:

Predlog sklepa:
Za člana nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev, se izvoli:
»3.1 izr. prof. dr. Simon Čadež.«
Obrazložitev: Upoštevaje dejstvo, da ima Krka preko 60.000 malih delničarjev, ki imajo v lasti krepko čez
polovico celotnega kapitala družbe in da mali delničarji nimajo svojega predstavnika v nadzornem svetu (NS),
v Društvu MDS predlagamo kandidata, ki ima potrebna strokovna znanja in kompetence. V skladu z drugo
točko drugega odstavka 297.a člena ZGD‐1 se navajajo naslednji podatki o predlaganemu kandidatu za člana
nadzornega sveta:
izr. prof. dr. Simon Čadež je po izobrazbi doktor poslovno organizacijskih znanosti. Zaposlen je na
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je predstojnik Inštituta za računovodstvo in revizijo ter
profesor računovodstva in revizije. Je tudi član poravnalnega odbora za preizkus menjalnega razmerja pri
statusnem preoblikovanju družb po 609. členu ZGD‐1. Ima znanja, kompetence in izkušnje s področij
računovodstva, revizije, poslovnih financ, strateškega managementa in korporativnega upravljanja. Je tudi
soavtor Delničarskega priročnika Društva MDS, ki je izšel v nakladi 500.000 izvodov in bil pri tem brezplačno
razdeljen v gospodinjstva po celotni Sloveniji.
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