Priloga 1
6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DRUŽBE
6.1.Spremembe in dopolnitve statuta družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini – uskladitev
besedila z novelo ZGD-1C

− točka 4.2. besedila statuta del drugega stavka, kateri glasi z objavo v dnevnem časopisu z
visoko naklado (Delo) se spremeni in glasi: z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije
− točka 7.3 . iz besedila se črta beseda vsaj 5 % in glasi, ki predstavljajo 5 % (obrazložitev:
in sicer skladno s 3. točko 295. člena ZGD-1, je po noveli ZGD-1C skupščino treba sklicati,
če to zahtevajo manjšinski delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino (5 odstotkov,
statut družbe pa lahko določi tudi nižji odstotek osnovnega kapitala).
− točka 7.4. del besedila prvega stavka, ki glasi z objavo v dnevnem časopisu z visoko
naklado in nadomesti z besedilom z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije
− točka 7.5., zadnji stavek se črta iz besedila ter doda nov stavek, kateri glasi: Skupščine se
lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki bodo svojo udeležbo in glasovanje na
skupščini prijavili družbi pisno najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.
− Točka 9.l. Se spremeni in glasi: Družba obvešča delničarje na SEO-net-u ter neobvezno
lahko tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.

6.1. Dejavnosti družbe se uskladijo z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti Uradni list
RS, št. 69/07-SKD2008)
Točka 2.0 Statuta družbe se spremeni,dopolni, in glasi:
2.0.DEJAVNOSTI DRUŽBE SO:
25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
28.910 Proizvodnja metalurških strojev
28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29.200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic
29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
33.120 Popravila strojev in naprav

33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.410 Cestni tovorni promet
52.100 Skladiščenje
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.920 Drugo kreditiranje
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.103 Druge pravne dejavnosti
71.129 Drugo inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.310 Dajanje kmetijskih strojev v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:
6.1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini v predlaganem besedilu, ki zajema tudi uskladitev z novelo ZGD-1C.
6.2. Dejavnosti družbe se uskladijo z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07-SKD2008).
6.3. Besedilo sprememb je priloga 1 in sestavni del tega sklepa.
Sprejme se prečiščeno besedilo statuta
6.4. Skupščina pooblašča notarja Srečka Gabrila, da takoj po skupščini pripravi in vloži v sodni register prečiščeno besedilo statuta, za katerega izda potrdilo, da je v skladu z spremembami in
dopolnitvami sprejetimi na skupščini.
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