OBVESTILO 0 SPREJETm

SKLEPm

Na podlagi doloeil ZTFI in Pravil Ljubljanska borze, uprava druzbe SIP Strojna industrija d.d., Sempeter v
Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, Sempeter, sporoca, da so bili na 13. seji skupscine druzbe, ki je bila dne
20.05.2010 z z zacetkom ob 12. uri in ob prisotnosti delnicarjev, imetnikov 370423 delnic, ki predstavlja
89,64 % delez v osnovnem kapitalu soglasno sprejeti sklepi in seznanitev s porocilom nadzomega sveta:
Sklep st. 1:
2.1. Za predsednika skupscine je bil imenovan odvetnik Gregor Dobrajc, za prestevalki glasov pa sta bili
imenovani Aleksandra Hudoumik in Helena Kolar.
2.2. Skupscinije prisostvoval notar Srecko Gabrilo.
Seznanitev skupscine s Porocilom nadzornega sveta 0 preveritvi letnega porocila SIP d.d., Sempeter v
Savinjski dolini za poslovno leto 2009
Skupscino se seznani s porocilom nadzomega sveta 0 preventvl letnega porocila SIP, Strojna
industrija d.d., Sempeter za poslovno leto 2009, pozitivnim staliscem nadzomega
sveta do
revizorjevega poroCilaza poslovno leto 2009 in potrditvijo letnega poroCilaza poslovno leto 2009.
Sklep st. 4:
4.1. Bilancni dobieek za poslovno leto 2009 Zlla.sa198.833,98 EUR in ostane nerazporejen.
4.2. SkupsCina podeli upravi druZbe razresnico za poslovno leto 2009.
4.3. SkupsCina podeli nadzomernu svetu druZbe razresnico za poslovno leto 2009.
Sklep st. 5
5.1. Na predlog nadzomega sveta, skupsCina imenuje za poslovno leto 2010 revizijsko
CONSTANTIA PLUS d.o.o., LJUBLJANA.

dru.zbo

Sklep st. 6
6.1. SkupsCina sprejrne sprernernbe in dopolnitve statuta druZbe SIP d.d., Sernpeter v Savinjski dolini v predlaganern besedilu, ki zajerna tudi uskladitev z novel0 ZGD-l C.
6.2. Dejavnosti dru.zbe se uskladijo z Uredbo 0 standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
st. 69/07-SKD2008).
6.3. Besedilo sprernernb je priloga 1 in sestavni del tega sklepa.
Sprejrne se preCisceno besedil0 statuta.
6.4. Skupscina poobla.sca notarja Srecka Gabrila, da takoj po skupsCini pripravi in vlozi v sodni register preCisceno besedilo statuta, za katerega izda potrdilo, da je v skladu z sprernernbami in
dopolnitvami sprejetimi na skupscini.
Izid glasovanja: vsi sklepi so bili sprejeti v predlagani obliki z 100,00 odstotno veCinoglasov.
Napovedane izpodbojne oziroma nicnostne tozbe: delnicaIji niso napovedali izpodbijanja zoper sprejete
sklepe.
V Sempetru, 20.05.2010
·INDUSTRIJA d.d.
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To sporocilo bo od 21.05.2010 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnihvstr eh druzbe SIP d.d.,
Sempeter v Savinjski dolini, http: www.sip.si. in na internetni strani Ljubljanske borze dd,: http:
//seonet.ljse.si

