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Objave gospodarskih družb

Sklici skupščin
Ob-9616/08
Uprava družbe Korona inženiring, d.d.,
Ljubljana, Cesta v Mestni log 88A, na
podlagi tretjega odstavka 8. člena statuta
družbe, sklicuje
27. redno zasedanje skupščine
delničarjev,
ki bo v torek, 30. 12. 2008, ob 12.30,
v poslovnih prostorih družbe Korona d.d.,
Cesta v Mestni log 88 A, I. nadstropje, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika tega zasedanja skupščine se izvoli Boštjan Škorjak in za preštevalko glasov Jasna Kamenarić. Skupščini prisostvuje povabljena notarka Erika Braniselj
iz Ljubljane, ki bo sestavila notarski zapisnik
o poteku te skupščine.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2007.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta
z dne 19. 12. 2008 o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2007 ter z revizijskim
poročilom za poslovno leto 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2007.
Predlog sklepa: čisti bilančni dobiček iz
poslovnega leta 2007 v skupnem znesku
195.534,04 EUR ostane nerazporejen.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobrava delo uprave in nadzornega sveta
družbe Korona d.d. v poslovnem letu 2007
ter jima na podlagi 294. člena ZGD-1 podeli
razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme in potrjuje dejavnosti
usklajene s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 (po Uredbi z dne 31. 7.
2007, Uradni list RS, št. 69/07) kot sledi:
Šifra glavne dejavnosti družbe Korona
d.d. je: 71.129 Drugo tehnično projektiranje
in svetovanje

so:

Druge dejavnosti družbe Korona d.d.

1. C / 18.200
2. C / 26.510

3. C / 27.120
4. C / 27.900
5. C / 33.120
6. C / 33.130
7. C / 33.140
8. C / 33.200
9. D / 35.1
10. D / 35.111
11. D / 35.112

12. D / 35.119
13. D / 35.120
14. D / 35.130
15. D / 35.140
16. D / 35.220
17. D / 35.230
18. D / 35.300
19. E / 36.000
20. E / 37.000
21. E / 39.000
22. F / 42.210
23. F / 42.220
24. F / 42.910

Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa
Proizvodnja merilnih,
preizkuševalnih,
navigacijskih
instrumentov in naprav
Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje
elektrike
Proizvodnja drugih
električnih naprav
Popravila strojev in
naprav
Popravila elektronskih in
optičnih naprav
Popravila električnih
naprav
Montaža industrijskih
strojev in naprav
Oskrba z električno
energijo
Proizvodnja
električne energije v
hidroelektrarnah
Proizvodnja
električne energije v
termoelektrarnah in
jedrskih elektrarnah
Druga proizvodnja
električne energije
Prenos električne
energije
Distribucija električne
energije
Trgovanje z električno
energijo
Distribucija plinastih goriv
po plinovodni mreži
Trgovanje s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži
Oskrba s paro in vročo
vodo
Zbiranje, prečiščevanje in
distribucija vode
Ravnanje z odplakami
Saniranje okolja in drugo
ravnanje z odpadki
Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za tekočine
in pline
Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za elektriko
in telekomunikacije
Gradnja vodnih objektov

25. F / 42.990
26. F / 43.210
27. F / 43.220
28. F / 43.290
29. G / 46.120
30. G / 46.140
31. G / 46.190
32. G / 46.510
33. G / 46.520

34. G / 46.660
35. G / 46.690
36. G / 46.740

37. G / 46.900
38. H / 49.310
39. H / 49.391
40. H / 49.410
41. H / 49.500
42. J / 61.900
43. J / 62.010
44. J / 62.020
45. J / 62.030
46. J / 62.090

47. J / 63.110

Gradnja drugih objektov
nizke gradnje
Inštaliranje električnih
napeljav in naprav
Inštaliranje vodovodnih,
plinskih ogrevalnih
napeljav in naprav
Drugo inštaliranje pri
gradnjah
Posredništvo pri prodaji
goriv, rud. Kovin,
tehničnih kemikalij
Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske
opreme, ladij, letal
Nespecializirano
posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov
Trgovina na debelo z
računalniškimi napravami
Trgovina na debelo
z elektronskimi in
telekomunikacijskimi
napravami in deli
Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in
opremo
Trgovina na debelo z
drugimi napravami in
opremo
Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje
Nespecializirana trgovina
na debelo
Mestni in primestni
kopenski potniški promet
Medkrajevni in drug
cestni potniški promet
Cestni tovorni promet
Cevovodni transport
Druge telekomunikacijske
dejavnosti
Računalniško
programiranje
Svetovanje o
računalniških napravah in
programih
Upravljanje računalniških
naprav in sistemov
Druge z informacijsko
tehnologijo in
računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s
tem povezane dejavnosti

Stran
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48. J / 63.120
49. J / 63.910
50. J / 63.990
51. K / 64.190
52. K / 64.910
53. K / 64.990

54. K / 66.190

55. L / 68.100
56. L / 68.200
57. L / 68.310
58. L / 68.320
59. M/ 69. 103
60. M/ 69.200

61. M/ 70.100
62. M/ 70.210
63. M/ 70.220
64. M/ 71.111
65. M/ 71.112
66. M/ 71.129
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Obratovanje spletnih
portalov
Dejavnosti tiskovnih
agencij
Drugo informiranje
Drugo denarno
posredništvo
Dejavnost finančnega
zakupa
Drugje nerazvrščene
dejavnosti finančnih
storitev, razen
zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih
skladov
Druge pomožne
dejavnosti za finančne
storitve, razen za
zavarovalništvo in
pokojninske sklade
Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
Oddajanje in obratovanje
lastnih ali najetih
nepremičnin
Posredništvo v prometu z
nepremičninami
Upravljanje nepremičnin
za plačilo ali po pogodbi
Druge pravne dejavnosti,
razen zastopanja strank
Računovodske,
knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno
svetovanje
Dejavnost uprav podjetij
Dejavnost stikov z
javnostjo
Drugo podjetniško in
poslovno sodelovanje
Arhitekturno projektiranje
Krajinsko arhitekturno,
urbanistično in drugo
projektiranje
Drugo tehnično
projektiranje in
svetovanje

67. M/ 71.200
68. M/ 72.190

69. M/ 74.300
70. M/ 74.900
71. N / 77.330
72. N / 77.390

73. N / 77.400

74. N / 81.220
75. N / 82.190

76. N / 82.300
77. N / 82.990
78. P / 85.590

79. S / 95.110
80. S / 95.120
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Tehnično preizkušanje in
analiziranje
Raziskovalna in razvojna
dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in
tehnologije
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene
strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje pisarniške
opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev,
naprav in opredmetenih
sredstev v najem in
zakup
Dajanje pravic uporabe
intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko
zaščitenih del
Drugo čiščenje stavb,
industrijskih naprav in
opreme
Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge
posamične pisarniške
dejavnosti
Organiziranje razstav,
sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene
spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Drugje nerazvrščeno
izobraževanje,
izpopolnjevanje in
usposabljanje
Popravila in vzdrževanje
računalnikov in perifernih
enot
Popravila komunikacijskih
naprav

6. Razno.
Predlagatelja vseh sklepov sta uprava in
nadzorni svet družbe.
Gradivo za zasedanje skupščine lahko
dobijo delničarji na vpogled v tajništvu druž-

be vsak delovni dan od 12. do 14. ure po
predhodni najavi.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Delničarje
pozivamo, da se ob prihodu na zasedanje
skupščine prijavijo v tajništvu pol ure pred
začetkom zasedanja in s tem potrdijo prisotnost.
Delničarji lahko morebitne utemeljene
nasprotne predloge sklepov k posameznim
točkam dnevnega reda oziroma predloge za
spremembo dnevnega reda sporočijo upravi
družbe pisno v roku 8 dni po objavi sklica.
V skladu z 9. členom statuta družbe
skupščina veljavno odloča, če so na zasedanju prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot polovico celotnega
osnovnega kapitala družbe.
V primeru, da skupščina ne bi bila sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan, ob 15.
uri na istem kraju. Takrat bo skupščina veljavno odločala ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Korona inženiring, d.d.
dr. Boštjan Strmčnik
direktor

Razširitve dnevnih redov
Ob-9584/08
Delničar GBD Skupina, finančna družba,
d.d., Koroška cesta 19, 4000 Kranj, podaja
v zvezi z 21. redno skupščino, sklicano za
dne 16. 12. 2008, na podlagi drugega odstavka 296. člena ZGD-1, predlog dopolnitev dnevnega reda s točko »Revizija zaradi
preveritve posameznih poslov družbe« in v
zvezi z novo točko dnevnega reda predlaga
naslednji sklep:
Na podlagi prvega odstavka 318. člena
ZGD-1 se za posebnega revizorja zaradi
preveritve vodenja poslov družbe, in sicer
prodaje kapitalskih naložb družbe v letih
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ter transfernih cen med povezanimi družbami imenuje
Constantia Plus svetovanje, d.o.o.
ONIKS d.d. Jesenice
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