
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d. 
MALA ULICA 5, P.P 139 
1001 LJUBLJANA 
SLOVENIJA 
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Vseh glasov družbenikov 

POROČILO O POTEKU 
46. skupščine družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana 

ki je bila dne 24.08.2022 ob 10:00 uri. 

Prisotnih glasov družbenikov na skupščini 

Pooblaščenec SOH na skupščini zastopal glasov 

Lastniški deleži v družbi GEOPLIN d.o.o. Ljubljana: 
- REPUBLIKA SLOVENIJA (25,06%) 

DneVini r.ečt· 
. .. 

1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti 

Predlog sklepa 1.1 

Za predsedujočega skupščine se izvoli odvetnik Matevž Klobučar. 
Za zapisnikarja se izvoli ga. Maja Primožič. 
Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi: 

- predsednik g. Luka Slavec, 
- članica ga. Maja Korošec in 
- članica ga. Maja Pokorn, 

ki bo skrbela za ugotavljanje sklepčnosti in rezultatov glasovanja. 

!Glasovalno stališče SOH: IZA IZA: 100,00% !PROTI: 0,00% 

Predlog sklepa 1.2 

Sprejme se spremenjeni dnevni red 46. skupščine , ki se glasi: 

% 

100,00 

99,55 

25,06 

1 

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 
2. SEZNANITEV Z IZIDI POSLOVANJA DRUŽBE V OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 2022 
3. SEZNANITEV S POTEKOM POSLOV DRUŽBE 

!Glasovalno stališče SOH: IZA IZA: 100,00% !PROTI: 0,00% 1 

2.) Seznanitev z izidi poslovanja družbe v obdobju januar - junij 2022 

3.) Seznanitev s potekom poslov družbe 
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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. 

Slovenski državni holding d.d. 

Dejan Božič 
Strokovni direktor OE Energetika 
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SLOVENSKI Dni1A\'PJI HOL.Df 
lJU8UANA G, d. d. 
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