
DELNIČAR/DELNIČARKA 

___________________________________________ 
(ime in priimek/naziv pravne osebe) 
 
___________________________________________ 
(EMŠO/matična številka) 
 
___________________________________________ 
(naslov) 

 

 

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI 

Skladno z objavo sklica 27. skupščine Elektro Primorska, d. d., z dne 27. 5. 2022 prijavljam svojo 

udeležbo na 27. skupščini Elektro Primorska, d. d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, ki bo potekala 

v ponedeljek, 27. 6. 2021, ob 12.00 uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika 

sejna soba. Skupščine se bo udeležil delničar oz. zakoniti zastopnik delničarja osebno in bo ob 

registraciji udeležencev izkazal svojo identiteto z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarja 

pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu. 

 
 

Kraj in datum:________________________________ 

 

     ____________________________________________________ 
(podpis delničarja oz. žig in podpis njegovega zakonitega zastopnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opombe: 

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih 

vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do konec četrtega dne pred skupščino, to je 

23.6.2022, prijavili svojo udeležbo na naslov: Elektro Primorska d. d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica. Delničar, ki ima 

pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži 

skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pisno pooblastilo ostane shranjeno v družbi. 

  



DELNIČAR/DELNIČARKA 

___________________________________________ 
(ime in priimek/naziv pravne osebe) 
 

___________________________________________ 
(EMŠO/matična številka) 
 

___________________________________________ 
(naslov) 
 

 

 

PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI IN POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE 

 

 

Skladno z objavo sklica 27. skupščine Elektro Primorska, d. d., z dne 27. 5. 2022, prijavljam svojo 

udeležbo na 27. skupščini Elektro Primorska, d. d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, ki bo potekala 

v ponedeljek, 27. 6. 2022, ob 12.00 uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika 

sejna soba.  

Za udeležbo in glasovanje na skupščini pooblaščam pooblaščenca, in sicer: 

Ime in priimek pooblaščenca: 

_____________________________________________________________ 

EMŠO: __________________________________________________  

Naslov: __________________________________________________  

 
Pooblaščenec se na zahtevo identificira z osebnim dokumentom. 

 
 
Kraj in datum:_________________________                                                                                                

 

 

 

___________________________________________________________ 
                 (podpis delničarja oz. žig in podpis njegovega zakonitega zastopnika) 

 

 

 

Opombe: 

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih 

vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do konec četrtega dne pred skupščino, to je 

23.6.2022, prijavili svojo udeležbo na naslov: Elektro Primorska d. d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica. Delničar, ki ima 

pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži 

skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pisno pooblastilo ostane shranjeno v družbi. 


