


Na podlagi Statuta družbe Mariborske livarne Maribor d.d. in Zakona o gospodarskih družbah 
uprava sklicuje 

40. skupščino
družbe Mariborska livarna Maribor d.d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor 

ki bo dne 27.07.2022, z začetkom ob 10.00 uri v Mariborski livarni Maribor d.d., v konferenčni sobi, 
Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom: 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles (predsednika in dveh preštevalcev 
glasov)

Predlog uprave in nadzornega sveta: 

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce glasov pa 
Robert Tajhman in Dimitrij Adi Šuc. 

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2021, poročilom revizorja in poročilom 
nadzornega sveta o pregledu letnega poročila ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi 
in nadzornemu svetu družbe

Predlog uprave in nadzornega sveta: 

2.1 
Skupščina se seznani z Letnim poročilom dmžbe za leto 2021 skupaj s Poročilom neodvisnega 
revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila za leto 2021. 

2.2. 
Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021. 

2.3 

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021. 

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za obdobje 2022-2024

Predlog nadzornega sveta: 

Za revidiranje računovodskih izkazov dmžbe se za obdobje 2022-2024 imenuje revizijska družba 
BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana 
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Mariborska livarna Maribor d.d. 
Oreško nabrežje 9 
2000 Maribor 

40. skupščina družbe

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles (predsednika in dveh preštevalcev 
glasov)

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini MLM d.d., da pri 1. točki dnevnega reda sprejme 
naslednji 

SKLEP: 

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton K.ontarščak, za preštevalce glasov pa 
Robert Tajhman in Dimitrij Adi Šuc. 

Obrazložitev: 

Predlaga se izvolitev delovnih organov skupščine, ki bodo skrbeli za pravilno izvedbo skupščine. 
Predsednik je delo opravljal že na prejšnjih skupščinah in ima ustrezna znanja in izkušnje za 
vodenje skupščine. 

Maribor, 23.06.2022 

Predsednik nadzornega sveta 
Fidel Krnpic 
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