
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d. 

MALA ULICA 5, P .P. 139 
1001 LJUBLJANA 
SLOVENIJA 

Datum: 08.07.2021 

POROČILO O POTEKU 

33. seje skupščine družbe 510 banka, d. d., Ljubljana 
ki je bila v sredo, 07.07.2021 ob 13 uri 

Udeležba na skupščini: 

Število 
1\/seh delnic z glasovalno pravico 3.121 .741 

Prisotnih delnic z glasovalno pravico 3.103.296 

Pooblaščenec zastopal na skupščini 3.103.296 

Lastniški deleži v družbi SID banka, d. d., Ljubljana : 

Republika Slovenija 99,4091 % 

Dnevni red 

% 

100 

99,4 

99,4 

1.) Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine 

delničarjev 510 banke, d.d., Ljubljana 

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana se imenuje g. Bojana 

Pecherja. 

! SOH glas.: ZA 1 za: 100,00% i proti: 0% 1 

2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k 
letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2020, podelitev 
razrešnice upravi in nadzornemu svetu, seznanitev z letnim poročilom o notranjem revidiranju 

z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju ter seznanitev s 
spremembami politike prejemkov, pravil za sklepanje pogodb o zaposlitvi članov uprave in 

prejemki članov uprave in nadzornega sveta 

Sklep 2.1. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom SID banke za leto 

2020 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke za leto 

2020. 

Pri tej točki se ni glasovalo, ker gre le za seznanitev skupščine. 

Sklep 2.2. Bilančni dobiček na dan 31 . 12. 2020 znaša 4.032.728,09 EUR in je sestavljen iz 

ostanka čistega dobička leta 2020 po razporeditvi v zakonske in statutarne rezerve v višini 

4.457.225,78 EUR. Bilančni dobiček za leto 2020, v višini 4.032.728,09 EUR, se razporedi v druge 

rezerve iz dobička. 

1 SOH glas. : ZA i za: 100,00% i proti: 0% 

Telefon: 013009113; Faks: 0130091 11 ; http://www.sdh.s1 ; Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka 1/21883/00; Osnovni 
kapital 260 166.917.04 EUR. Predsednica nadzornega sveta Karmen Dietner; Matična številka: 5727847: ID za DDV- S146130373 

1 



Sklep 2.3. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnem 

letu 2020. 

!_ .. SDH„glas.:_ZA ... -··· __ __l_za: _1.00,00%_······-·- ......... .J .. proti : 0% 

Sklep 2.4. Skupščina SID banke, d.d. , Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo 

v poslovnem letu 2020. 

SOH glas.: ZA ___ . ·· ·- ··---···- ·-·····-··--··-··--·--···--------- ______ _ 

Sklep 2.5. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom o notranjem 
revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju. 

•••••••-.. -,, ...... , ........... ,-, .... ~w,.--- .. ,.,,,_ .. _,,, .. ,.~ -- -·--•••••••-•••••,,-~,.,,..,,.,- ,.-, .. ,,, ,,,,., ,,,,_,,,,., ,. ·•••••••·•· ,,_,.,,,,,,,,,.,,.,,,-,,.,,, ,, ... ,,.. , .. , .. , .. , ... ,, .. ,,, ..... ,,,_,,,, ... ,,, .. ,,,-.... ,,, .. , .. ,, ... ,, .. ,, 

! SOH glas.: ZA·-·····-·--·----·····--- ·-·-------·-.. ·--··--··--- .............. J. .. za_: .... 1.00,_0_0% .. .Proti:_0.%_ _ ___ , 

Sklep 2.6. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani s prejemki članov uprave in 

nadzornega sveta v letu 2020 in s spremembami Politike prejemkov uprave in Pravil za sklepanje 

pogodb o zaposlitvi članov uprave. 

SOH glas.: ZA za: 100,00% proti: 0% 

3.) Spremembe Statuta SID banke, d.d., Ljubljana 

Sklep 3.1. Skupščina SIO banke, d.d., Ljubljana sprejme spremembe Statuta SID banke, d.d., 

Ljubljana in pooblašča prisotnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi 

spremembami . 

1 SOH glas.: ZA , za: 100,00% proti: 0% 

Notarski zapisnik skupščine je objavljen na spletnih straneh https://www.ajpes.si 

IZJAVA 
Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti 

upravljanja 

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o 
Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb. 
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Slovenski državni holding d.d. 

Mitja Svoljšak, 
Strokovni direktor OE finance 
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