
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d. 

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

Datum: 30.07.2021 

POROČILO O POTEKU 

40. seje skupščine družbe SIJ d.d. 
ki je bila v četrtek, 29.07.2021 ob 1 O uri 

Udeležba na skupščini: 
1 1 

, 

!vseh delnic z glasovalno pravico 

Prisotnih delnic z glasovalno pravico 

Pooblaščenec zastopal na skupščini 

Lastniški deleži v družbi SIJ d.d. : 

Republika Slovenija 25,0001 % 

Dnevni red 

\ število 
967.016 

967.016 

248.665 

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine 

% 

100 

100 

25,71 

Sklep 1.1. Skupščina izvoli predsednico skupščine Polono Marinko in preštevalko glasov Suzano 

Makotar. 

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

2.) Imenovanje članov nadzornega sveta 

Sklep 2.1. Skupščina družbe ugotavlja, da z dnem 9.6.2021 potekel mandat članu nadzornega 

sveta g. Mitji Križaju, zato se z dnem sprejetja tega sklepa za novega člana nadzornega sveta 

družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štirih) let imenuje g. Matej Bastič . 

. . . . ... .... . . . : t . . ' 

i .. _SDH ... glas .. : .. ZA ........................................................ ............................................................... ......................... -............................ 1....za:_ .. _1_0._9!.90.~(?_. ________________ L__proti: __ 0% _______ ..................... .i 

Sklep 2.2. Z dnem sprejema tega sklepa se za novega člana nadzornega sveta družbe SIJ -

Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štirih) let imenuje ga Maria (Mascha) Joye. 

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

Zapisnik Ajpes: 

https://www.aipes.si/eObiave/obiava.asp ?s=49&id=5159413 

Telefon: 01 300 91 13; Faks: 01 300 91 11 : http·//www sdh.si; 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; JO za DDV: S146130373 
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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. 

'\ 

Pripravila: Marija šeme l"[P/1\--

Slovenski državni holding d.d. 

Melita Malgaj, 
Strokovni direktor OE gospodarstvo in 

turizem 
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