
prva nepremičninska družba v Sloveniji



3. REDNA SKUPŠČINA 

družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana

sreda, dne 15. 6. 2022 ob 11. uri 

salon Vrtnica v okviru uHotela na naslovu Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana



Dnevni red
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2021, poročilom upravnega odbora za 
poslovno leto 2021, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021, 
ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2021

3. Poročilo o prejemkih

4. Sprememba Statuta



1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine 

Predlog sklepa:

1. Za predsednika skupščine se izvoli g. Lovro Jurgec.

2. Za preštevalca glasov se izvolita g. Primož Jagarinec in g. Miloš Likovnik.

3. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.



2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2021, poročilom 
upravnega odbora za poslovno leto 2021, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa 
o uporabi bilančnega dobička za leto 2021, ter odločanje o podelitvi razrešnice 
upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2021



Ključni podatki 
in poslovanje družbe



Rezultati
EQUINOX

Ključni podatki



EQUINOX
Izkaz poslovnega izida



Rezultati
EQUINOX



EQUINOX
Bilanca stanja: sredstva



EQUINOX
Bilanca stanja:                      
obveznosti do virov sredstev



Rezultati
EQUINOX



Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilo za poslovno leto 2021, poročilom upravnega odbora in 
revizorjevim poročilom. 

2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2021, ki na dan 31.12.2021 znaša 14.400.373,23 evrov ostane 
nerazporejen (preneseni dobiček). 

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnega direktorja v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje 
razrešnico. 

2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje 
razrešnico. 



3. Poročilo o prejemkih

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina se seznani s poročilom o prejemkih, kot izhaja iz revidiranega letnega poročila za leto 2021.



4. Sprememba Statuta

Predlog sklepa:

4.1.Statut delniške družbe EQUNIOX NEPREMIČNINE d.d. se spremeni na način, da se izbriše prvi 
stavek točke 5.38, tako da se ta po novem glasi:

»5.38. Pooblaščenci morajo družbi oddati pisno pooblastilo za zastopanje delničarjev.«

4.2. Skupščina sprejeme nov čistopis statuta družbe v obliki, kot je bil priložen k sklicu skupščine z dne 
10. 5. 2022.



EQUINOX NEPREMIČNINE, d.d.
prva nepremičninska družba na Ljubljanski borzi
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