Ljubljana, 13. julij 2016

Spoštovani delničarji,
Loterija Slovenije je leto 2015 zaključila zelo uspešno. Presegli smo zastavljene ključne poslovne cilje in
uspešno uresničevali strateške usmeritve ter s tem v polni meri izpolnjevali našo vizijo in poslanstvo.
XX. skupščina Loterije Slovenije, ki je potekala 13. julija 2016, je potrdila rezultate poslovanja Loterije
Slovenije v letu 2015:
• Loterija je s prirejanjem iger na srečo ustvarila 107,8 milijonov evrov prometa, kar je največ v
zadnjih treh letih,
• udeležencem v igrah je izplačala 5.423.759 različnih dobitkov,
• Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) ter Fundacija za financiranje
športnih organizacij (FŠO) sta skupaj prejeli 20 milijonov evrov koncesijskih dajatev,
• davek od iger na srečo in davek od srečk je znašal 11,9 milijonov evrov,
• dodatnih 2,6 milijonov evrov so iz naslova davka od dobitkov od udeležencev v igrah dobile
slovenske občine.
Čisti poslovni izid je znašal dobrih 3,7 milijonov evrov, kar je največ v zadnjih treh letih.
Prisotni delničarji (FIHO, FŠO, SDH, KD in mali delničarji), ki so zastopali 91,5 % kapitala družbe, so se
seznanili s sprejetim Letnim poročilom 2015, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta,
revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto
2015 ter o potrditvi letnega poročila.
Soglasno so potrdili predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015, katerega del v višini 4.655.870,40
evrov je namenjen dividendam. Dividenda znaša 62,68 evrov bruto na delnico, fizičnim osebam pa bomo
izplačali neto vrednost 47,01 evrov neto na delnico, saj moramo skladno z veljavno zakonodajo ob izplačilu
dividend obračunati in odtegniti tudi akontacijo dohodnine.
Do dividende so upravičeni delničarji, ki so bili na dan skupščine vpisani v knjigo delničarjev družbe.
Dividende se izplačajo delničarjem v roku 90 dni po sprejemu sklepa skupščine. Glede na trenutne razmere
na finančnih trgih in pričakovano likvidnost družbe bodo dividende predvidoma izplačane do konca meseca
avgusta 2016.
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Ob tej priložnosti bi vas radi spomnili še na spremembo zakonodaje, s katero se v letu 2016 ukinjajo t.i.
registrski računi. Rok za ukinitev registrskih računov pravnih oseb se izteče 30. septembra 2016, za
ukinitev registrskih računov posameznikov pa 1. januarja 2017. KDD bo skupaj z obvestilom o ukinitvi
registrskega računa brezplačno posredovala tudi izpis stanja delnic. Na izpisu stanja je razvidno, ali so
delnice vpisane na registrskem ali že na trgovalnem računu pri članu KDD. Če imate vaše delnice še vedno na
registrskem računu KDD, morate čim prej odpreti trgovalni račun in nanj prenesti svoje delnice. Če tega ne
boste storili, bodo vaše delnice prenesene na račun pristojnega sodišča. Pošiljamo vam tudi javno obvestilo
za imetnike registrskih računov pri KDD. Več o ukinitvi registrskih računov lahko preberete na www.kdd.si. Za
vse dodatne informacije smo na voljo tudi v Loteriji Slovenije na telefonskih številkah +386 1 24 26 120 ali
+386 1 24 26 121.
Lepo vas pozdravljam,
Romana Dernovšek
P redsednica uprave
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