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STATUT DELNIŠKE DRUŽBE 
A 1, investicijsko upravljanje, d.d. 

(prečiščeno besedilo) 
 
 
 
1. FIRMA IN SEDEŽ 

 
1.1. Firma družbe je: A1, investicijsko upravljanje, d.d. 

(v nadaljnjem besedilu statuta: družba) 
 

1.2. Skrajšana firma je: A1, d.d. 
 

1.3. Sedež družbe je: Ljubljana. 
 

1.4. Določi se poslovni naslov družbe: Ljubljana, Vodovodna cesta 93 (triindevetdeset). 
Za spremembo poslovnega naslova je pooblaščena uprava družbe. 

 
 

2. DEJAVNOST DRUŽBE 
 
2.1. Dejavnost družbe je: 

- ustanavljanje, upravljanje in financiranje družb, kjer ima lastninsko 
udeležbo, 

- trgovina na debelo in drobno ter v tranzitu proizvodov iz vseh trgovinskih 
strok, zlasti, nakup in prodaja novih in rabljenih avtomobilov, 

- finančni inženiring, 
- poslovno, davčno in finančno svetovanje, 
- vodenje poslovnih knjig in finančne operative, 
- menjalnice, 
- posredovanje, zastopanje, komisija in agencija v blagovnem prometu, 
- informacijski, računalniški in propagandni inženiring, 
- funkcionalno izobraževanje, 
- tehnično preizkušanje in analiziranje, 
- pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladov, 
- dejavnost pokojninskih skladov in s tem povezane pomožne dejavnosti, 
- dejavnost finančnih trgov, 
- posredništvo v prometu blaga in storitev, 
- vzdrževanje in popravila motornih koles, 
- trgovina na debelo in drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, 
- trgovina na debelo in drobno izdelkov in materiala za gradbeništvo, 
- trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, 

kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje, z 
drugimi polizdelki gradbenimi stroji, 

- trgovina na drobno z motornimi gorivi, 
- montaža električnih instalacij, 
- razne finančne storitve, 
- dajanje v najem vodnih, zračnih plovil, kmetijskih strojev, 
- izposojanje izdelkov široke porabe, 
- svetovanje in storitve s področja računalništva in baz podatkov, 
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- vzdrževanje in popravila računalnikov, 
- splošna tajniška dela in prevajanje, 
- stavbno mizarstvo, 
- proizvodnja lesene embalaže in drugih izdelkov iz lesa, 
- proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za 

gradbeništvo, 
- obdelava naravnega kamna, 
- rušenje objektov in zemeljska dela, 
- splošna gradbena dela in druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok 

(izolacijska dela, vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije, druge 
inštalacije pri gradnjah, fasaderska in štukaterska dela, vgrajevanje 
stavbnega in drugega pohištva, oblaganje tal in sten, soboslikarska in 
steklarska dela in druga zaključna gradbena dela) 

- dajanje gradbenih strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z 
upravljalci strojev, 

- cestni tovorni promet, 
- poslovanje z nepremičninami, dajanje v najem, dejavnosti agencij za 

posredništvo v prometu z nepremičninami, upravljanje z nepremičninami, 
- dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem, 
- dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n., 
- arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično 

svetovanje ter drugo projektiranje in tehnično svetovanje, ter drugo 
projektiranje in tehnično svetovanje 

- prirejanje razstav, sejmov in kongresov, 
- oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,  
- vzdrževanje in popravila motornih vozil,  
- druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu: od tega zlasti: 

obratovanje parkirnih hiš, 
- ekonomska propaganda. 

Družba v skladu z zakonom opravlja zunajtrgovinsko dejavnost, zlasti: 
- izvoz in uvoz živilskih in neživilskih izdelkov, 
- zastopanje tujih oseb in posredovanje v prometu blaga in storitev, 
- storitve raziskovanja ter dajanja in uporabe informacij in znanja v 

gospodarstvu in znanosti, 
- zastopanje tujih firm, 
- finančni inženiring, 
- pridobivanje in odstopanje pravic industrijske lastnine ter znanja in izkušenj 

(know how). 
 

2.2. V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti se dejavnosti družbe razporedijo v 
naslednje podskupine: 

 
02.400  Storitve za gozdarstvo 
16.220  Proizvodnja sestavljenega parketa 
16.230  Stavbno mizarstvo in tesarstvo 
16.240  Proizvodnja lesene embalaže 
16.290  Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 
23.320  Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane 

gline 
23.610  Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo 
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23.620  Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo 
23.630  Proizvodnja sveže betonske mešanice 
23.640  Proizvodnja malte 
23.700  Obdelava naravnega kamna 
32.990  Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti 
33.120  Popravila strojev in naprav 
33.190  Popravila drugih naprav 
33.200  Montaža industrijskih strojev in naprav 
41.100  Organizacija izvedbe stavbnih projektov 
41.200  Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 
42.110  Gradnja cest 
42.120  Gradnja železnic in podzemnih železnic 
42.130  Gradnja mostov in predorov 
42.210  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline 
42.220  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in 

telekomunikacije 
42.910  Gradnja vodnih objektov 
42.990  Gradnja drugih objektov nizke gradnje 
43.110  Rušenje objektov 
43.120  Zemeljska pripravljalna dela 
43.210  Inštaliranje električnih napeljav in naprav 
43.220  Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav 
43.290  Drugo inštaliranje pri gradnjah 
43.310  Fasaderska in štukaterska dela 
43.320  Vgrajevanje stavbnega pohištva 
43.330  Oblaganje tal in sten 
43.341  Steklarska dela 
43.342  Pleskarska dela 
43.390  Druga zaključna gradbena dela 
43.910  Postavljanje ostrešij in krovska dela 
43.990  Druga specializirana gradbena dela 
45.110  Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili 
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 
45.400  Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z 

njihovimi deli in opremo 
46.120  Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij 
46.130  Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala 
46.140  Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal 
46.150  Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za 

gospodinjstvo in železnine 
46.180  Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov 
46.190  Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 
46.630  Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji 
46.730  Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo 
46.740  Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, 

napravami za ogrevanje 
46.760  Trgovina na debelo z drugimi polizdelki 
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46.900  Nespecializirana trgovina na debelo 
47.190  Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 
47.301  Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi 
47.302  Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno 
49.410  Cestni tovorni promet 
49.420  Selitvena dejavnost 
52.210  Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu 
58.110  Izdajanje knjig 
58.120  Izdajanje imenikov in adresarjev 
58.130  Izdajanje časopisov 
58.140  Izdajanje revij in druge periodike 
58.190  Drugo založništvo 
58.210  Izdajanje računalniških iger 
58.290  Drugo izdajanje programja 
59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 
60.100  Radijska dejavnost 
60.200  Televizijska dejavnost 
62.010  Računalniško programiranje 
62.020  Svetovanje o računalniških napravah in programih 
62.030  Upravljanje računalniških naprav in sistemov 
62.090  Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami 

povezane dejavnosti 
63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
63.120  Obratovanje spletnih portalov 
63.990  Drugo informiranje 
64.200  Dejavnost holdingov 
64.300  Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih 

subjektov 
64.910  Dejavnost finančnega zakupa 
64.920  Drugo kreditiranje 
64.990  Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva 

in dejavnosti pokojninskih skladov 
66.110  Upravljanje finančnih trgov 
66.120  Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom 
66.190  Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za 

zavarovalništvo in pokojninske sklade 
66.210  Vrednotenje tveganja in škode 
66.220  Dejavnost zavarovalniških agentov 
66.290  Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade 
68.100  Trgovanje z lastnimi nepremičninami 
68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
68.310  Posredništvo v prometu z nepremičninami 
68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno 

svetovanje 
70.100  Dejavnost uprav podjetij 
70.210  Dejavnost stikov z javnostjo 
70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
71.111  Arhitekturno projektiranje 
71.129  Drugo tehnično projektiranje in svetovanje 
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71.200  Tehnično preizkušanje in analiziranje 
73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij 
73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora 
73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja 
74.100  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 
74.300  Prevajanje in tolmačenje 
74.900  Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 
77.120  Dajanje tovornjakov v najem in zakup 
77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup 
77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 
77.310  Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup 
77.320  Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup 
77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup 
77.340  Dajanje vodnih plovil v najem in zakup 
77.350  Dajanje zračnih plovil 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 
80.200  Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov 
81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev 
82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške 

dejavnosti 
82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
82.910  Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti 
82.990  Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 
84.110  Splošna dejavnost javne uprave 
85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 

rekreacije 
85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
95.110  Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot 
 
Kot glavno dejavnost družba opravlja: 
70.100  Dejavnost uprav podjetij 

 
2.3. Za morebitne kasnejše uskladitve dejavnosti iz točke 2.1 s standardno klasifikacijo 

je pristojen organ upravljanja. 
 
 

3. OSNOVNI KAPITAL 
 
3.1. Osnovni kapital znaša 5.084.346,42 EUR in je razdeljen na 22.563 

(dvaindvajstetisočpetstotriinšestdeset) navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic, 
ki se ne glasijo na nominalni znesek in imajo vsaka delež in pripadajoči znesek v 
osnovnem kapitalu. 
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Navadne delnice so delnice enega razreda v smislu 177. člena ZGD-1, ki dajejo 
njihovim imetnikom: 
- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe 
- pravico do dela dobička (dividenda) 
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju 

družbe 
 

3.2. Delnice so izdane v nematerializirani obliki pri KDD-centralni klirinško depotni 
družbi d.d. in se prenašajo na način, določen v prepisih, ki urejajo prenose 
nematerializiranih vrednostnih papirjev. 

 
3.3. Vse delnice so v celoti vplačane. 

 
3.4. O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrst ter razreda delnic 

odloča skupščina s ¾ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega 
kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v 
sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se 
lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s ¾ (tričetrtinsko) 
večino. 

 
3.5. Organ upravljanja družbe mora najkasneje v osmih dneh od sklepa skupščine o 

povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v skladu s točko 10.1. 
tega statuta povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v 
sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. 

 
Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v roku 14 
(štirinajst) dni od dneva objave v skladu s točko 10.1. tega statuta, če z vsakokratnim 
sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno. 

 
3.6. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati 

organu upravljanja družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. 
 
V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice 
in vpišejo izdanih delnic, lahko organ upravljanja prosto pozove tretje osebe k vpisu 
in vplačilu delnic. 

 
3.7. Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oziroma 

vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic. 
 

3.8. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register. 
 

3.9. Skupščina lahko z navadno večino sklene, da osnovni kapital družbe poveča iz 
rezerv oziroma dobička družbe. 

 
Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na revidirani zadnji letni 
bilanci stanja. 
 
V kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v 
sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. 
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S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko 
določeno minimalno stopnjo. 
 

3.10. Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali, če tako sklene 
skupščina s ¾ (tričetrtinsko) večino. 

 
V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega 
kapitala. 
 
Če skupščina sklene, da se osnovi kapital zmanjša po postopku poenostavljenega 
zmanjšanja, zmanjšanje ni dovoljeno, če je izgubo mogoče pokriti z uporabo drugih 
postavk kapitala v skladu s 379. členom ZGD-1. 
 
 

4. ODOBRENI KAPITAL 
 
4.1. Organ upravljanja lahko brez sklepa skupščine najdlje pet let po vpisu tega 

pooblastila s spremembo statuta v sodni register poveča osnovni kapital z izdajo 
novih delnic za vložke do polovice osnovnega kapitala, ki obstaja v času, ko je z 
veljavno spremembo statuta to pooblastilo dano. Nove delnice se izdajo samo s 
soglasjem nadzornega sveta. 
 
Nove delnice se lahko izdajo tudi delavcem družbe. 
 
Nove delnice se izdajo na podlagi tega pooblastila brez izrednega sklepa skupščine. 
O vsebini iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča organ upravljanja, ki mora 
za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. 
 
Organ upravljanja odloča o izključitvi prednostne pravice dotedanjih delničarjev do 
novih delnic. Za odločitev organa upravljanja je potrebno soglasje nadzornega sveta. 
 
Če obstajajo prednostne delnice brez glasovalne pravice, se lahko izdajo prednostne 
delnice, ki imajo pri razdelitvi dobička ali premoženja družbe prednost pred njimi ali 
so z njimi izenačene. 
 
Delnice se lahko izdajo tudi za stvarne vložke. 
 
 

5. REZERVE DRUŽBE 
 
5.1. Rezerve iz dobička se lahko oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička poslovnega 

leta in čistega dobička preteklih let. Rezerve iz dobička se oblikujejo kot zakonske, 
rezerve za lastne delnice in druge rezerve iz dobička. 

 
5.2. Organ upravljanja lahko pri sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička, ki 

ostane po uporabi čistega dobička za namene iz prvega odstavka 233. člena ZGD-1, 
oblikujeta druge rezerve iz dobička tudi iz deleža, ki je večji od polovice zneska 
čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za namene iz navedenega določila 
zakona. 
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5.3. Bilančni dobiček je poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobička 
in za razdelitev med delničarje dovoljeno uporabiti tudi za izplačilo članom uprave 
in nadzornega sveta. 

 
 

6. ORGANI DRUŽBE 
 
ORGAN UPRAVLJANJA  - UPRAVA 
 
6.1. Organ upravljanja je uprava družbe, ki vodi družbo samostojno in na lastno 

odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno. 
 

6.2. Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet. 
 

Za pravne posle, katerih presega vrednost 1 (en) milijon EUR, mora uprava dobiti 
predhodno soglasje nadzornega sveta. 
 
Nadzorni svet v poslovniku določi tudi podrobnejša izvedbena pravila glede dajanja 
predhodnega soglasja k posamičnim poslom. 
 

6.3. Upravo družbe sestavlja en član – direktor. 
 
Mandat članov uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja. 
 

6.4. Uprava lahko podeli prokuro. 
 

6.5. Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člane uprave. Nadzorni svet lahko 
odpokliče upravo samo: 

- če huje krši obveznosti; 
- če ni sposoben voditi poslov; 

Uprave ni mogoče odpoklicati brez utemeljenih razlogov. 
 

6.6. Uprava za svoje delo sprejme poslovnik. 
 

 
 
7. NADZORNI SVET 
 

7.1. Nadzorni svet šteje 3-5 (tri do pet) članov. Število določi skupščina ob izvolitvi. 
 

7.2. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem 
statutom določeno drugače. 

 
7.3. V primeru, da družba v dveh zaporednih poslovnih letih izpolni kriterije za srednje 

ali veliko družbo po 4. ali 5. odstavku 55. člena ZGD-1, mora biti pri naslednji 
sestavi nadzornega sveta 1/3 (ena tretjina) predstavnikov delavcev družbe, ki jih 
izvoli svet delavcev. 

 
7.4. Nadzorni svet voli skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih 

delničarjev, razen morebitnih članov nadzornega sveta iz točke 7.3. tega statuta. 
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7.5. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku lahko 

ponovno izvoljeni. 
 

7.6. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik 
sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati 
odločitve nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti 
članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v 
vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače. Predsednik je vedno predstavnik 
delničarjev. 

 
7.7. Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli 

člana sveta ali na pobudo uprave. 
 

7.8. Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, 
telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od 
njegovih članov temu ne nasprotuje. 

 
7.9. Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov. 

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom. 
 

7.10. Predsednik nadzornega sveta odloči s svojim glasom v primeru, da je rezultat 
glasovanja nadzornega sveta neodločen. 

 
7.11. Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s ¾ 

(tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine. Če članu nadzornega sveta iz 
kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v štirih mesecih izvedejo 
nadomestne volitve. 
 

7.12. Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do sejnine, katere višino določi 
skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih 
stroškov za prihod in udeležbo na seji. Poleg tega imajo člani nadzornega sveta 
pravico do nagrade v višini oziroma obliki, ki jo določi skupščina. 

 
 
 

8. SKUPŠČINA 
 
8.1. Delničarji svoje pravice v zvezi z družbo uresničujejo na skupščini. 

 
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar 
prijavi svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. 
 

8.2. Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z 
zakonom in tem statutom. 

 
8.3. Skupščino skliče organ upravljanja na lastno pobudo ali na zahtevo delničarjev 

družbe, ki predstavljajo 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. 
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Upravičenec iz tega člena, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati 
organu upravljanja tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica. 
 

8.4. Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino na spletni strani 
AJPES in spletni strani družbe, v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje. 
 
Dnevni red skupščine se ob sklicu obvezno objavi. 
 

8.5. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe. 
 

8.6. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne odloča drugače. 
S ¾ (tričetrtinsko) večino odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah: 
- spremembe statuta 
- zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje) 
- odobreno povečanje osnovnega kapitala 
- statusnih spremembah in prenehanju družbe 
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic 
- predčasen odpoklic članov nadzornega sveta 
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut. 
 

Za spremembe statuta, ki zahteva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno 
sprejetimi odločitvami, je pristojen organ upravljanja. 

 
8.7. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko 

pooblaščencev. 
 
 

9. LETNO POROČILO, DOBI ČEK IN DIVIDENDA 
 
9.1. Poslovno leto je koledarsko leto. 

 
9.2. Organ upravljanja je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne 

dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo dividend odobri 
nadzorni svet. 

 
9.3. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička 

po oblikovanju rezerv, niti od polovice preteklega leta. 
 

9.4. Sklep o udeležbi članov uprave in nadzornega sveta na dobičku družbe sprejme 
skupščina družbe. 

 
 

10. OBVEŠČANJE DELNI ČARJEV 
 
10.1. Družba objavlja podatke in sporočila, za katera zakon določa dolžnost objave, na 

spletni strani AJPES in na spletni strani družbe, če zakon ne določa drugače.  
 

10.2. Ti podatki in sporočila se objavijo tudi v lastnem glasilu družbe ali elektronskem 
mediju - spletni strani družbe, če ga družba ima. 
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V lastnem glasilu družbe ali v elektronskem mediju – spletni strani družbe, če ga 
družba ima, se objavljajo podatki in sporočila, za katere poslovodstvo meni, da so 
pomembni za delničarje. 
 
 

11. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE 
 
11.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 

 
11.2. Družba preneha iz razlogov in po postopku določenim z zakonom. 

 
 
 

A 1, investicijsko upravljanje, d.d. 
 


