
29. november 2016

V nemškem Düsseldorfu se je 29. novembra začel 11. sejem Aluminium, eden izmed največjih in najpomembnejših dogodkov, namenjenih aluminijski

branži. Tridnevnega sejma, ki ga priredijo vsaki dve leti, se bo udeležilo več kot 1000 razstavljavcev iz več kot 50 držav, seveda med njimi ne manjka Talum.

Razstavni prostori zavzemajo kar 78 tisoč kvadratnih metrov, organizatorji pa si v teh treh dnevih obetajo približno 27 tisoč obiskovalcev iz več kot 100

držav.

Sejem je presečišče poti vseh, ki se kakorkoli ukvarjajo z aluminijem. Tukaj se srečajo dobavitelji surovin in proizvajalci primarnega aluminija ter polizdelkov

in izdelkov za različne veje industrije, zlasti za avtomobilsko, gradbeno in elektrotehnično. Ne manjkajo niti proizvajalci strojev in opreme za proizvodnjo

ter obdelavo aluminija.

Na sejmu so na ogled najnovejše rešitve in tehnologije, spremlja pa ga tudi konferenca, na kateri se bo razpravljalo o aktualnih tematikah v aluminijski

industriji. Za skupino Talum je to priložnost, da predstavimo svoje izdelke in se seznanimo z dosežki ter razvojnimi smernicami v panogi. Obiščite nas na

razstavnem prostoru 10F17 med 29. novembrom in prvim decembrom!

SEJEM ALUMINIUM
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14. november 2016

Talum letos praznuje 62. Tovarniški praznik in med drugim obeležuje tudi 20-letnico padca dotrajanega tovarniškega dimnika. Tridnevni dogodek se bo

začel v četrtek, 17. novembra; tega dne bo ob 10. uri srečanje z upokojenimi sodelavkami in sodelavci v veliki dvorani restavracije Pan.

V petek, 18. novembra, bo ob 13. uri potekala skupna slavnostna seja uprave Taluma, direktorjev odvisnih družb in poslovnih enot, vodij služb, članov

sveta delavcev, članov sveta zaposlenih ter članov IO Konference sindikatov Kidričevo.

V avli upravne stavbe si bo mogoče ogledati razstavo likovnih del umetnika Dušana Fišerja. Ob 15.30 se bo v veliki dvorani restavracije Pan začelo druženje

zaposlenih v skupini Talum, uvod vanj pa bo svečana podelitev najvišjih priznanj zaposlenim za njihove dosežke – zlatih metuljev.

Tovarniški praznik bomo v soboto, 19. novembra, sklenili s tradicionalnim Dnevom odprtih vrat. Takrat bomo tovarno, ki je pravo mesto v malem, odprli

vsem, ki si želijo ogledati proizvodnjo v naših halah in spoznati vso njeno pestrost. Pred ogledi se bomo zbrali ob 9. uri pred upravno stavbo. Po

pozdravnem nagovoru predsednika uprave Marka Drobniča se bodo začeli vodeni ogledi.

ŽE 62. TOVARNIŠKI PRAZNIK V TALUMU
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7. oktober 2016

Včeraj ob 19. uri je v Narodnem domu v Mariboru potekala prva podelitev naziva podravsko podjetje leta. Slavnostni gost prireditve, ki sta jo organizirala

Štajerska gospodarska zbornica in časnik Večer, je bil predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. Premier je pohvalil gospodarski napredek

zadnjih let v podravski regiji in pozval uspešna podjetja, naj bodo zgled drugim. Za popestritev dogodka je z glasbenimi vložki poskrbela Neisha.

Dogodka se je v imenu Taluma udeležil član uprave Daniel Lačen. Skupina Talum se je namreč po izboru strokovne komisije uvrstila na tretje mesto v

PODRAVSKO PODEJTJE LETA
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Kidričevo, 4. avgust 2016

Na današnjem rednem zasedanju skupščine družbe Talum Tovarna aluminija d.d. Kidričevo so delničarji, po predhodni seznanitvi z Letnim in

Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015, podelili razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe in tako potrdili delo nadzornega

sveta ter uprave v preteklem poslovnem letu.

Za revizorja računovodskih izkazov za tekoče poslovno leto so delničarji imenovali revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o iz Ljubljane.

Današnjega zasedanja skupščine so se udeležili trije delničarji, imetniki skupaj 94,63 % celotnega kapitala družbe.

Uprava družbe Talum d.d.

22. junij 2016

TALUM d. d. Kidričevo

K i d r i č e v o

Kidričevo, 22.6.2016

UPRAVA

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu z 39. členom Statuta TALUM d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, Uprava družbe

s k l i c u j e

zasedanje skupščine TALUM d.d. Kidričevo

kategoriji najpodjetje Podravja. Tako visoka umestitev je hvalevreden dosežek, saj je bila konkurenca v kategoriji velikih podjetij zelo močna; jemljemo jo

kot priznanje, da lahko držimo korak z najboljšimi, in kot spodbudo, da se bomo trudili biti še boljši.

23. september 2016

Sistematično spodbujanje inovativnosti je ena ključnih strateških usmeritev skupine Talum, na kateri gradimo svojo prihodnost. »Če drugim samo sledimo

in jih kopiramo, lahko dosežemo zgolj raven izvirnika. Zares najboljši lahko postanemo samo z uvajanjem lastnih, inovativnih rešitev,« je zapisal

predsednik uprave Taluma Marko Drobnič.

Delo na tem področju – vse od razvoja zamisli do načrtovanja njihovega udejanjanja – poteka neprestano, enkrat na leto pa naša prizadevanja

predstavimo tudi drugim. V sredo, 21. septembra 2016, je v veliki dvorani restavracije Pan potekal že peti tradicionalni Dan inovativnosti. Na tem dogodku

smo predstavili in nagradili dosežke na področju inovativnosti v preteklem letu. Nagradili smo tri inovatorje s področja množične inovativne dejavnosti

zaposlenih, 46 za profesionalno inovativno dejavnost in pet v okviru natečaja Upam si, ki je tokrat potekal pod sloganom Učinkovito na delovnem mestu.

Boljše zamisli se rojevajo, ko se prepletajo različni pogledi in načini razmišljanja, zato smo, kot je že v navadi, na dogodek povabili tudi zanimivega gosta.

Letos je bila naša sogovornica dr. Jožica Rejec, predsednica uprave podjetja Domel. Dan inovativnosti je z glasbenimi vložki popestril vrhunski saksofonist

Oto Vrhovnik.

5. DAN INOVATIVNOSTI

SKUPŠČINA UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU DRUŽBE TALUM PODELILA RAZREŠNICO

30. junij 2016

Objavljamo dopolnitev dnevnega reda skupščine na predlog delničarja Eles, d.o.o.:

Dopolnitev dnevnega reda

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE NA PREDLOG DELNIČARJA

SKLIC ZASEDANJA SKUPŠČINE TALUM D.D. KIDRIČEVO

http://talum.si/pdf/dopolnitev_dnevnega_reda_po_predlogu_delnicarja-spremebe_statuta.pdf
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dne 4.8.2016, s pričetkom ob 12. uri na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10,

z naslednjim predlaganim dnevnim redom zasedanja:

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 

Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.

Predlog sklepa:

»Izvolijo se

- Ivan MALEŠIČ za predsednika skupščine,

- Slavko Škerget in Ivan Ogrinc za preštevalca glasov.

Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja. Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja skupščine.«

Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282.

členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282.

členu ZGD-1.

Predlog sklepa:

»Skupščina podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe in s tem potrdi in odobri delo Uprave in Nadzornega sveta v poslovnem letu 2015.«

Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

»Za revizorja računovodskih izkazov TALUM d.d. Kidričevo in njenih odvisnih družb za poslovno leto 2016, se imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA

d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so na presečni dan, t.j. 31.7.2016, vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki

se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d.d. Ljubljana) in so najpozneje do konca navedenega dne v pisni obliki prijavili

svojo udeležbo na skupščini.

Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča, če je na skupščini zastopanega 15 % kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka 1/4 ure

po prvotno določenem času. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo nasprotnega predloga, ki je podan v

skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1, v roku 7 dni po dnevu objave sklica.

Vsa poročila in predlogi k dnevnemu redu zasedanja so od dneva objave sklica skupščine dalje, do vključno dneva zasedanja skupščine, dostopni delničarjem in

na razpolago za vpogled na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

Poročila in predloge ter pripadajoče obrazložitve, bo družba posredovala delničarjem v roku 3 dni od dneva prejema zahteve delničarja za posredovanje.

V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko delničarji na skupščini zahtevajo od Uprave družbe podatke, ki so potrebni za presojo posameznih točk dnevnega reda.

TALUM d.d. Kidričevo

Uprava

POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

23. februar 2016

Uprava družbe TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, na podlagi 341. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja 

vpis povečanja osnovnega kapitala.

Okrožno sodišče Ptuj je pri TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo, mat.št. 5040868000, vpisalo spremembo osnovnega kapitala

dosedanja višina osnovnega kapitala: 22.002.696,42 EUR

nova višina osnovnega kapitala: 22.356.587,64 EUR

število delnic: 5.361.292 delnic.

Podatki o višini emisijskega zneska, podatki za/o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom in poročilo revizorja o stvarnem vložku, so razvidni iz 

listin, predloženih registrskemu organu ob vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala.
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