
Prednostnih delnic niso spremenili v navadne
Imetniki prednostnih delnic Hranilnice Lon na ponedeljkovi skupščini niso soglašali s spremembo prednostnih delnic v navadne.
Skupščina je zavrnila preoblikovanje hranilnice v banko, upravi pa za lani ni podelila razrešnice.
Cveto Zaplotnik

Kranj - Delničarji Hranilni-
ce Lon so se na ponedeljko-
vi skupščini seznanili s po-
ročilom o lanskem poslo-
vanju hranilnice, odloča-
li so o uporabi 19.423 evrov
bilančnega dobička za leto
2016 in o podelitvi razrešni-
ce za lansko leto upravi in
nadzornemu svetu ter skle-
pali o spremembi statuta in
firme. Uprava je v sodelova-
nju z nadzornim svetom pre-
dlagala, da bi s spremem-
bo statuta 1225 prednostnih
delnic, ki predstavljajo prib-
ližno 1,75 odstotka osnovne-
ga kapitala, spremenili v na-
vadne, pri tem pa je kot raz-

log navedla, da sedanji statut
imetnikom prednostnih del-
nic omogoča veto na spre-
jetje glavnih skupščinskih
sklepov (spremembo statu-
ta, dokapitalizacijo, status-
ne spremembe); to pa naj bi
oteževalo dokapitalizacije, ki
jih bo hranilnica potrebova-
la v prihodnje za načrtova-
no širitev poslovanja in dose-
ganje kapitalske ustreznosti.
Imetniki prednostnih delnic
so o predlogu za spremembo
prednostnih delnic v nava-
dne glasovali na ločenem za-
sedanju, vendar s spremem-
bo niso soglašali. Kot so spo-
ročili iz Lona, skupščina tudi
ni soglašala s tem, da bi pri

povečanju osnovnega kapita-
la izključili prednostno pra-
vico obstoječih delničarjev;
prav tako ni podprla predlo-
ga o možnosti oblikovanja
tričlanske uprave in o spre-
membi firme, s čimer bi se
hranilnica lahko preobliko-
vala v banko. Skupščina pa
je sprejela sklep o odpravi
statutarne omejitve, ki je del-
ničarje omejeval na največ
deset odstotkov glasovalnih
pravic, potrdila je spremem-
bo poslovnega naslova in ce-
lostne grafične podobe hra-
nilnice, seznanila pa se je
tudi s poročilom o lanskem
poslovanju in drugimi po-
ročili. Medtem ko je poroči-
lo Hranilnice Lon bolj skopo,

je več podrobnosti o poteku
skupščine v poročilo zapisalo
Vseslovensko združenje ma-
lih delničarjev, ki je na skup-
ščini zastopalo tudi delničar-
je, vključene v Delniško opo-
ro. Iz poročila združenja lah-
ko razberemo, da skupščina
upravi Lona ni podelila razre-
šnice za lani, da je skupščina
zavrnila predlog o enotnem
glasovanju imetnikov pred-
nostnih in navadnih delnic,
da je delničar Stanislav Erzar
na sklep o odpravi omejitve
glasovalnih pravic na deset
odstotkov napovedal izpod-
bojno tožbo ...

Imetniki prednostnih delnic so o predlogu za
spremembo prednostnih delnic Lona v navadne
glasovali na ločenem zasedanju, vendar s spremembo
niso soglašali. Skupščina tudi ni soglašala s tem, da bi
pri povečanju osnovnega kapitala izključili prednostno
pravico obstoječih delničarjev; prav tako ni podprla
predloga o možnosti oblikovanja tričlanske uprave
in o spremembi firme, s čimer bi se hranilnica lahko
preoblikovala v banko. Skupščina pa je sprejela sklep o
odpravi statutarne omejitve, ki je delničarje omejeval
na največ deset odstotkov glasovalnih pravic.
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Gorenjski glas 16.06.2017 

PetekDržava: Slovenija

Doseg: 39.000

Stran: 13

Površina: 220 cm2 1 / 1


