
 

 

Na podlagi 6. odstavka 304. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Uprava NLB d.d. objavlja  
 

izid glasovanja 29. Skupščine delničarjev 
 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, 

 
 
ki je potekala v petek, dne 8.9.2017, s pričetkom ob 8:30 uri na sedežu družbe, Trg republike 2, 1000 Ljubljana. 
 
Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 20.000.000 delnic oziroma 100 % 
delnic z glasovalno pravico. 
 
Seji je prisostvoval vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane, skupščino pa je vodil predsednik skupščine Marko 
Jerič. 
 
Na skupščini je bil prisoten edini delničar banke, Republika Slovenija, ki ga zastopa SLOVENSKI DRŽAVNI 
HOLDING, d.d., ki je imetnik 20.000.000 oziroma 100 % delnic z glasovalno pravico. 
 
 
SPREJETI SKLEPI  

 
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. 
 
Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli Marko Jerič.  

 
Predsednik Skupščine delničarjev NLB d.d. je po opravljenem glasovanju ugotovil, da je za sprejem sklepa 
glasovalo 20.000.000 delnic oziroma 100 % delnic z glasovalno pravico ter ugotovil in razglasil, da je bil sklep 
veljavno sprejet. 
 
 
2. Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d. 
 
2.1 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje dr. Petra Groznika, katerega 

mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi 
bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v 
katerem je bil imenovan. 

 
2.2 Skupščina delničarjev NLB d.d. za članico Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje mag. Simono Kozjek, katere 

mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi 
bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njene izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem 
je bila imenovana. 
 

2.3 Skupščina delničarjev NLB d.d. za članico Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje dr. Vido Šeme Hočevar, 
katere mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi 
bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njene izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem 
je bila imenovana. 

 
Predsednik Skupščine delničarjev NLB d.d. je po opravljenem glasovanju ugotovil, da je za sprejem sklepa 
glasovalo 20.000.000 delnic oziroma 100 % delnic z glasovalno pravico ter ugotovil in razglasil, da so bili sklepi 
pod točkami 2.1, 2.2 in 2.3 veljavno sprejeti. 

 
 
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb. 
 
 
 
V Ljubljani, dne 8.9.2017     Uprava NLB d.d.  
                                                                    
 


