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Seznam pooblaščencev: 

PRIJAVA IN POOBLASTILO
Za udeležbo in glasovanje na 20. zasedanju skupščine delniške družbe Perutnina Ptuj d.d., ki jo je sklicala uprava družbe za sredo, 27. 
avgusta 2014, ob 16. uri, v sejni dvorani poslovnega centra Perutnina Ptuj, Potrčeva cesta 10, Ptuj, z naslednjim dnevnim redom:

1. Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles.  
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2013, skupaj s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve 

letnega poročila; informacija o višini in pokrivanju izgube; seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi 
razrešnice  upravi in nadzornemu svetu.

3. Seznanitev s Poročilom o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine družbe z dne 28. 6. 2013. 
4. Imenovanje posebnega zastopnika za vložitev tožb na podlagi Poročila o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine 

družbe z dne 28. 6. 2013.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014.

Podpisani (ime in priimek oz. firma delničarja):

EMŠO / matična številka: __________________________________________ 

Pravne osebe preverite prednatisnjeno matično številko, fizične osebe pa lahko za natančnejšo identifikacijo vpišete EMŠO, če želite. EMŠO 
kot osebni podatek bo uporabljen zgolj za namen uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Naslov:

Prijavljam udeležbo in glasovanje na 20. zasedanju skupščine delniške družbe Perutnina Ptuj d.d., ki jo bom uresničeval preko 
pooblaščenca in zato pooblaščam:  

                                        (vpišite ime in priimek pooblaščenca s seznama) 

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz                delnic družbe Perutnina Ptuj d.d., na 20. skupščini družbe na način, označen 
na tem pooblastilu. 
Domneva: Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca oziroma ne obkrožite številke pred nobenim izmed pooblaščencev, vendar izpolnite vse 
druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost pooblastila, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali pooblaščenca pod zaporedno številko 1: 
Brigita SELINŠEK
To pooblastilo velja le za zasedanje 20. skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga 
lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru najpozneje do 22. avgusta 2014 pisno prijaviti svojo osebno udeležbo.

Brigita SELINŠEK  
vodja blagovne znamke,
Perutnina Ptuj d.d. 

mag. Kristjan VERBIČ
predsednik VZMD - 
Vseslovensko združenje malih delničarjev

*PPTG01*1.

3.

2. Borut DAMIŠ
vodja DE Klavnica, 
Perutnina Ptuj d.d.

*PPTG02*
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A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje: 
1. točka dnevnega reda: Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles..
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek. Za preštevalca glasov se izvolita Milan Tetičkovič in Kristina Petek. Skupščini prisostvuje notar Andrej 
Šoemen.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način: 

ZA PROTI  ______________________________________________
(ustrezno obkrožite)  podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.
Obrazložitev: Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev organov in delovnih teles, potrebnih za izvedbo skupščine, ter zagotoviti prisotnost notarja.

2. točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2013, skupaj s poročilom 
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila; informacija o višini in pokrivanju izgube; seznanitev s prejemki članov 
vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice  upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno 
leto 2013 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina se seznani, da čista izguba družbe v poslovnem letu znaša 9.860.059,74 EUR in da jo je uprava v soglasju z nadzornim svetom pokrila v breme drugih rezerv 
iz dobička. 
Predlog sklepa št. 2.3:
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. v poslovnem letu 2013 in jima podeljuje 
razrešnico.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način: 

ZA PROTI  ______________________________________________
(ustrezno obkrožite)  podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.
Obrazložitev: Skupščina na podlagi določil 294. člena Zakona o gospodarskih družbah odloča o razrešnici članov organov vodenja in nadzora, pri čemer z razrešnico 
skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja in nadzora.

3. točka dnevnega reda: Seznanitev s Poročilom o opravljanju posebne revizije  
v skladu s sklepom skupščine družbe z dne 28. 6. 2013. 
Predlog sklepa 3.1.:
Skupščina družbe se seznani s Poročilom o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine z dne 28. 6. 2013, ki ga je pripravila revizijska družba BDO Revizija 
d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana. 
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način: 

ZA PROTI  ______________________________________________
(ustrezno obkrožite)  podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji 
način: ZA.
Obrazložitev: Predlagani sklep je seznanitvene narave.

Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije, k predlogu sklepa 3.:
Predlog sklepa 3.2.:
Za predhodno pravno oceno utemeljenosti vložitve tožb ter posledično za pripravo in vložitev tožb za povrnitev škode iz prejšnjega odstavka in zastopanje družbe v 
postopkih pred sodiščem, ki odloča o utemeljenosti odškodninskih zahtevkov in postopkih v zvezi z izvršitvijo sodne odločbe, s katero bo odločeno o utemeljenosti 
zahtevkov, skupščina imenuje posebnega pooblaščenca Odvetniško pisarno Klešnik & Logar, Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana. Skupščina nalaga Upravi družbe, da 
naslednji dan po skupščini, to je 28.08.2014 takoj sklene pogodbo in pooblastilno razmerje in zagotovi vse potrebne dokumente za izvedbo predmeta pogodbe. Uprava 
družbe je dolžna na naslednji skupščini družbe poročati delničarjem o morebitnih vloženih tožbah
Obrazložitev predlagatelja: Z nasprotnim predlogom predlagatelj v celoti povzema predlog sklepa k točki 3. dnevnega reda, ki ga je podala uprava glede seznanitve 
s Poročilom o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine z dne 28.06.2013, ki ga je pripravila družba BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni Log 1, 1000 
Ljubljana, spreminija ga le v delu, kjer predloga za sprejem še sklep, ki se nanaša na imenovanje posebnega zastopnika za vložitev eventualne tožbe za povrnitev škode, 
ki je družbi nastala v obdobju revidiranja, kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora.
Posebnega zastopnika za vložitev tožbe se imenuje v skladu z določbo drugega odstavka 327. člena Zakona o gospodarskih družbah, glede na to da Poročilo o 
opravljanju posebne revizije zajema obdobje vodenja posameznih poslov v katerem so naloge člana organa vodenja oziroma nadzora opravljale osebe, ki še vedno 
opravljajo te naloge.
V okviru nasprotnega predloga se tudi predlaga, da se pred vložitvijo tožb izdela pravna ocena, ali in v katerih primerih (zaradi katerih škodnih dogodkov) je smotrno začeti 
pravdne postopke in morebitne druge postopke zoper člane organov vodenja in/ali nadzora, in če za to obstajajo pravne podlage.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način: 

ZA PROTI  ______________________________________________
(ustrezno obkrožite)  podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji 
način: PO LASTNI PRESOJI.
Obrazložitev: V času izdaje tega Pooblastila predlagani pooblaščenici ne razpolagajo s Poročilom o opravljanju posebne revizije, ki ga je pripravila družba BDO Revizija, 
d.o.o., in ga (še) niso imeli možnosti proučiti, zato bi se bilo neprimerno vnaprej ter brez ustreznih argumentov opredeljevati do predlaganega sklepa. Posebej, ker 
predlagani sklep nalaga Upravi družbe, da takoj (dan) po skupščini sklene pogodbo in pooblastilno razmerje z Odvetniško pisarno Klešnik & Logar za pravno oceno 
utemeljenosti vložitve tožb ter pripravo in vložitev tožb za povrnitev škode, pri čemer niso opredeljeni nikakršni pogoji, torej niso predvidljivi niti osnovni okviri in posledice 
(vključno s finančnimi) sklenitve takšne pogodbe. Pooblaščenci se bodo zato do predlaganega sklepa lahko kvalificirano opredelili šele po morebitni ustrezni dopolnitvi 
ter pridobitvi navedenih ključnih informacij. 
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Razširitev dnevnega reda na zahtevo delničarja družbe Kapitalska družba, d.d.:
4. točka dnevnega reda: Imenovanje posebnega zastopnika za vložitev tožb na podlagi Poročila o opravljanju posebne revizije v 
skladu s sklepom skupščine družbe z dne 28. 6. 2013.
Predlog sklepa 4:
V skladu s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve ugotovitev Poročila o opravljanju posebne revizije, ki ga je pripravila revizijska družba 
BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni Log 1, 1000 Ljubljana, skupščina družbe sklene, da se najkasneje v roku šestih mesecev od dneva zasedanja 20. seje skupščine 
delničarjev družbe Perutnine Ptuj d.d., na podlagi opravljene predhodne pravne ocene utemeljenosti vložitve tožb, vloži tožba za povrnitev škode v zvezi z vodenjem 
posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala v posledici kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora v celotnem revidiranem obdobju.
Za predhodno pravno oceno utemeljenosti vložitve tožb ter posledično za pripravo in vložitev tožb za povrnitev škode iz prejšnjega odstavka in zastopanje družbe v 
postopkih pred sodiščem, ki odloča o utemeljenosti odškodninskih zahtevkov in postopkih v zvezi z izvršitvijo sodne odločbe, s katero bo odločeno o utemeljenosti 
zahtevkov, skupščina družbe imenuje posebnega zastopnika odvetniško družbo Odvetniki Šelih & Partnerji, o.p., d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana. Skupščina 
družbe nalaga upravi družbe, da v dveh delovnih dneh po skupščini, to je do 29. 8. 2014, sklene pogodbo in pooblastilno razmerje in zagotovi vse potrebne dokumente 
za izvedbo predmeta pogodbe. Uprava družbe je dolžna na naslednji skupščini družbe poročati delničarjem o morebitnih vloženih tožbah.
Obrazložitev predlagatelja: Na podlagi seznanitve s Poročilom o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine z dne 28. 6. 2013, ki ga je pripravila 
družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni Log 1, 1000 Ljubljana, predlagateljica predlaga, da skupščina sprejme tudi sklep, ki se nanaša na imenovanje posebnega 
zastopnika za vložitev eventualne tožbe za povrnitev škode, ki je družbi nastala v obdobju revidiranja, kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali 
nadzora. Posebnega zastopnika za vložitev tožbe se imenuje v skladu z določbo drugega odstavka 327. člena Zakona o gospodarskih družbah, glede na to da Poročilo 
o opravljanju posebne revizije zajema obdobje vodenja posameznih poslov, v katerem so naloge člana organa vodenja oziroma nadzora opravljale osebe, ki še vedno 
opravljajo te naloge. V okviru te točke se predlaga tudi, da se pred vložitvijo tožb izdela pravna ocena, ali v katerih primerih (zaradi katerih škodnih dogodkov) je smotrno 
začeti pravdne postopke in morebitne druge postopke zoper člane  organov vodenja in/ali nadzora, in če za to obstajajo pravne podlage. 
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način: 

ZA PROTI  ______________________________________________
(ustrezno obkrožite)  podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji 
način: PO LASTNI PRESOJI.
Obrazložitev: V času izdaje tega Pooblastila predlagani pooblaščenici ne razpolagajo s Poročilom o opravljanju posebne revizije, ki ga je pripravila družba BDO Revizija, 
d.o.o., in ga (še) niso imeli možnosti proučiti, zato bi se bilo neprimerno vnaprej ter brez ustreznih argumentov opredeljevati do predlaganega sklepa. Posebej, ker s 
predlaganim sklepom skupščina družbe imenuje posebnega zastopnika - odvetniško družbo Odvetniki Šelih & Partnerji ter nalaga Upravi družbe, da takoj (dva dni) po 
skupščini sklene pogodbo in pooblastilno razmerje z navedeno odvetniško družbo za pravno oceno utemeljenosti vložitve tožb, pripravo in vložitev tožb za povrnitev 
škode (ki je družbi nastala zaradi kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora v celotnem revidiranem obdobju) ter zastopanje družbe v postopkih pred 
sodiščem, pri čemer niso opredeljeni nikakršni pogoji, torej niso predvidljivi niti osnovni okviri in posledice (vključno s finančnimi) imenovanja posebnega zastopnika ter 
sklenitve takšne pogodbe. Pooblaščenci se bodo zato do predlaganega sklepa lahko kvalificirano opredelili šele po morebitni ustrezni dopolnitvi ter pridobitvi navedenih 
ključnih informacij.         

5. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014. 
Predlog sklepa 5.1.:
Na predlog nadzornega sveta se za revizorja, ki bo revidiral poslovanje družbe Perutnina Ptuj d.d. za poslovno leto 2014 imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za 
revidiranje d.o.o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana. 
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način: 

ZA PROTI  ______________________________________________
(ustrezno obkrožite)  podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji 
način: ZA.
Obrazložitev: Družbi KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o. in Perutnina Ptuj d.d. sta že sodelovali, zaradi česar bi bilo nadaljnje sodelovanje smiselno in 
koristno. Prav tako družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., velja za enega od vodilnih strokovnjakov na področju revizije in za družbo Perutnina Ptuj d.d. 
predstavlja najboljšo izbiro. 

Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije, k predlogu sklepa 5.: 
Predlog sklepa 5.2.:
Za revizorja, ki bo revidiral poslovanje družbe Perutnina Ptuj d.d. za poslovno leto 2014 se imenuje Constantia plus, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1121 
Ljubljana. 
Obrazložitev predlagatelja: Po poročanju časnika Dnevnik z dne 24.07.2014 (članek z naslovom »Nekdanji revizorki Perutnine Ptuj grozi odvzem dovoljenja«), naj bi 
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem zaradi kršitve pravil revidiranja in neustrezne strokovne presoje pri reviziji letnega poročila Perutnine Ptuj za leto 2010, revizorki 
družbe KPMG Slovenija, d.o.o., ki jo je nadzorni svet v sklicu skupščine vnovič predlagal za revidiranje poslovanja družbe Perutnina Ptuj, d.d. za poslovno leto .2014, 
izdala odločbo o pogojnem odvzemu dovoljenja, ki pa še ni pravnomočna.
Čeprav v strokovnost družbe KPMG ne dvomimo, menimo, da zaradi prej navedenega dejstva obstaja dvom v popolno nepristranskost predlagane revizorske družbe, ki 
bi ponovno revidirala podatke, ki so predmet presoje Agencije za nadzor nad revidiranjem. Revizijska hiša Constantia plus, svetovanje, d.o.o., se z imenovanjem strinja 
in izjavlja, da ima proste kapacitete ter bo pred odločanjem na skupščini delničarjev posredovala tudi pisno ponudbo in osnutek pogodbe za opravljanje revizije tako za 
družbo Perutnina Ptuj, d.d., kot tudi za Skupino Perutnina Ptuj.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način: 

ZA PROTI  ______________________________________________
(ustrezno obkrožite)  podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji 
način: PO LASTNI PRESOJI.
Obrazložitev: V predlaganem sklepu niso opredeljeni nikakršni pogoji, povezani z imenovanjem revizijske hiše Constantia plus, svetovanje, d.o.o. Tako niso predvidljivi 
niti osnovni (finančni) okviri imenovanja in posledične obveznosti iz naslova sklenitve pogodbe z alternativno revizijsko hišo. To v obrazložitvi bržčas ugotavlja tudi sam 
predlagatelj sklepa (nasprotnega predloga) ter navaja, da bo revizijska hiša Constantia plus še pred odločanjem skupščini delničarjev posredovala tudi pisno ponudbo in 
osnutek pogodbe za opravljanje revizije. Zato se bodo predlagani pooblaščenci do takšnega sklepa lahko kvalificirano opredelili šele po morebitni ustrezni dopolnitvi ter 
pridobitvi navedenih ključnih informacij in zagotovil. 
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B. Glasovanje o nasprotnih predlogih:
Če bodo na skupščini podani novi predlogi sklepov (razširjen dnevni red) ali podani nasprotni predlogi (bodisi v času od izdaje tega pooblastila bodisi na sami skupščini), 
pooblaščam pooblaščenca, da o takšnih predlogih glasuje na naslednji način:  PO LASTNI PRESOJI.
Pooblastitelj z navedenim načinom glasovanja soglašam:  

DA NE  ______________________________________________
(ustrezno obkrožite)  podpis delničarja

Opozorilo: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o nasprotnih predlogih lahko glasoval PO LASTNI PRESOJI. Če bo delničar obkrožil 
NE, pooblaščenec o nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

Obrazložitev: Realno je pričakovati morebitne nasprotne predloge tudi po izdaji tega pooblastila oziroma na sami skupščini. Zato je pomembno, da se ima predlagani 
pooblaščenec na takšne predloge možnost ustrezno odzvati oziroma glasovati »po lastni presoji«.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga dana pooblastila za zastopanje na skupščini. 

V / Na __________________________________, dne ___________________________________ 2014.

Podpis delničarja: ________________________________________     m.p. (za pravne osebe)

Navodilo za izpolnitev pooblastila
Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščencem zelo jasno izražati 
vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila so navedena imena predlaganih pooblaščencev (na predlog 
uprave družbe Perutnina Ptuj d.d.: Brigita SELINŠEK in Borut DAMIŠ, na predlog VZMD – Vseslovenskega združenja malih delničarjev: 
mag. Kristjan VERBIČ) in dnevni red skupščine. V nadaljevanju pooblastila so pri vsaki točki dnevnega reda navedeni tudi predlogi sklepov z 
možnostjo za vašo odločitev (ZA ali PROTI), predlogi pooblaščencev in obrazložitve. Črtne kode so navedene zaradi računalniške obdelave 
podatkov o glasovanju.

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1.  Med predlaganimi pooblaščenci iz seznama izberite enega ter obkrožite številko pred imenom in priimkom ali ime in priimek 
izbranega pooblaščenca vpišite v posebno rubriko na zeleno črto pri dnu prve strani pooblastila (STRAN 1). 

2.  Če pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum, je s tem vaše pooblastilo veljavno, pri čemer ste 
dali pooblaščencu navodilo, da o vseh predlaganih sklepih, navedenih v poglavju/sklopu A, glasuje ZA, razen pri predlogih pod 
točko 3.2., 4. in nasprotnem predlogu pod točko 5., pri katerih pooblaščenci obrazloženo predlagajo glasovanje PO LASTNI 
PRESOJI.

3.  Če bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače, kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, morate pri vsakem takšnem 
predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati (pravne osebe morajo tudi odtisniti žig). S tem ste 
dali pooblaščencu navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji. 

4.  V tekstu pooblastila je v poglavju/sklopu B navedeno glasovanje o morebitnih nasprotnih predlogih, ki so lahko podani v času od 
izdaje pooblastila oziroma na sami skupščini. Če v poglavju/sklopu B ne boste obkrožili ničesar ali boste obkrožili DA, boste dali 
vašemu izbranemu pooblaščencu možnost, da o morebitnih nasprotnih predlogih lahko glasuje PO LASTNI PRESOJI. Če pa 
boste obkrožili NE in se zraven podpisali (pravne osebe morajo tudi odtisniti žig), pooblaščenec o nasprotnih predlogih v vašem imenu ne 
bo glasoval (STRAN 4).

5.  Pooblastilo podpišite na koncu celotnega pooblastila na označenem mestu, ne pozabite vpisati tudi kraja in datuma izpolnitve 
pooblastila. Pravne osebe morajo obvezno odtisniti tudi žig. (STRAN 4).

6.  Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb in drugih oseb brez poslovne sposobnosti izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki.

 
Izpolnjeno in podpisano pooblastilo ODPOŠLJITE V PRILOŽENI PREDPLAČANI KUVERTI  

(na naslov PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj) –  
NAJKASNEJE DO PETKA, 22. AVGUSTA 2014.

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na mag. Kristjana Verbiča,
Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Salendrova 4, 1000 Ljubljana, telefon: 01 / 426 50 18,

vsak delovni dan od 9.00 do 18.00 ure ali na e-poštni naslov: perutnina@vzmd.si

*PTTG102* *PTTG105*


