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

k šč' . e ez a na s up: m1: 

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

ki je bila dne 12.09.2022 ob 09:00 uri. 

% 

Vseh glasov družbenikov 100,0000 

Prisotnih glasov družbenikov na skupščini 

Pooblaščenec SOH na skupščini zastopal glasov 

Lastniški deleži v družbi GEOPLIN d. o. o. Ljubljana: 
- REPUBLIKA SLOVENIJA 

Dnevni t:e,d 

(25,0100%) 

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

Predlog sklepa 1.1 

Za predsednika skupščine družbenikov se izvoli odvetnik mag. Matej Kavčič, odvetnik iz Ljubljane. 

Za zapisnikarja se izvoli ga. Maja Primožič. 

99,9300 

25,059 

Za verifikacijsko komisijo se imenuje g. Luka Slavec kot predsednik komisije ter ga. Maja Korošec in ga. Bojana 
Kerč kot članici komisije. 

!Glasovalno stališče SOH: IZA 1 

2.) Predhodno soglasje skupščine za sklenitev pogodbe o posojilu skladno z določilom 10. C družbene 
pogodbe 

Petrol je podal nasprotni predlog k točki 2 o katerem se je glasovalo pred predlogi družbe: 
Predlog sklepa 2.1 
Poslovodstvo družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana je dolžno družbenikom družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana 
omogočiti vpogled v dokumentacijo v skladu z informacijskimi zahtevami iz priloge k temu sklepu. 

!Glasovalno stališče SOH: !SE VZDRŽI !ZA: 100,00% !PROTI: 0,00% 

Predlog sklepa 2.1 
Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke c 1 O. člena Družbene pogodbe Geoplin d. o. o. Ljubljana, 
soglasje k poslu v skladu s ponudbo Gorenjske banke z dne 30.8.2022, ki je priloga tega sklepa. 

!Glasovalno stališče SOH: !ZA !ZA: 100,00% !PROTI: 0,00% 
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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. 
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Slovenski državni holding d.d. 

Dejan Božič 
s yak_ovni direktor OE Energetika 
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