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K 2. točki dnevnega reda: Seznanitev skupščine z odstopnimi izjavami članov nadzornega 
sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev 
 
Ob lastniškem preoblikovanju delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in po prejemu 

odstopnih izjav članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, dr. Branka 

Kalpiča, g. Radovana Bolka in dr. Bernharda Josefa Müllerja, nadzorni svet družbe skladno s 

statutom družbe, predlaga v izvolitev tri kandidate za člane nadzornega sveta, ki zastopajo 

interese delničarjev.    

 

Nadzorni svet skupščini v izvolitev predlaga naslednje kandidate za člane nadzornega sveta: 

dr. Ernst Reichmayr, dr. Wolfgang Leitner in mag. Hans Jörg Kaltenbrunner. V nadaljevanju je 

podana kratka utemeljitev predlaganih kandidatov. Skladno z 2. odstavkom 274. člena ZGD-1 

pa bodo kandidati na skupščini predstavili svoje preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo, 

ki ga trenutno opravljajo, ter morebitne okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja 

interesov ali njihove pristranskosti.  

Dr. Ernst Reichmayr ima opravljen doktorat pravnih znanosti na Univerzi na Dunaju,  

(podiplomski študij Mednarodnih študij na Univerzi na Dunaju).  Dolgoletne izkušnje si je 

nabiral kot predsednik nadzornega sveta oz. član nadzornega sveta pri podjetjih Schrack 

Elektronik AG (elektronske komponente, telekomunikacijska oprema), LMF Leobersdorfer 

Maschinenfabrik AG (visokotlačni kompresorji), MCE AG (sedaj  Bilfinger Industrieservice  - 

gradbena tehnika in industrijski servis), Yxlon GmbH (industrijske rentgenske naprave), Lapp 

Insulators GmbH (visokonapetostni izolatorji), Tecnet Equity (Venture Capital družba dežele 

Spodnje Avstrije), Fibeg Land Niederösterr, Finanzmanagement GmbH (investiranje javnih 

sredstev) in je bil oziroma je član vodstva več avstrijskih zasebnih ustanov. Trenutno je 

poslovodni družbenik družbe Andlinger & Company GmbH, Dunaj in opravlja več 

poslovodnih funkcij v avstrijskih družbah.  

Dr. Wolfgang Leitner je doktor kemijskih znanosti. Dr. Leitner ima bogate izkušnje s področja 

vodenja in nadzora gospodarskih družb. Od leta 1987 je bil finančni direktor, od leta 1994 pa 

generalni direktor družbe Andritz AG.  Od leta 2004 je član nadzornega sveta Haas Group in 

od leta 2013 predsednik nadzornega sveta v družbi Schuler AG. Trenutno je predsednik in 

generalni direktor podjetja Andritz AG. 

Mag. Hans Jörg Kaltenbrunner je uspešno zaključil študij na ekonomije Ekonomski univerzi 

na Dunaju. Mag. Kaltenbrunner je svoje izkušnje pridobil kot finančni direktor podjetja RHI 

AG, generalni direktor podjetja ams AG, direktor podjetja Lapp Insulators  GmbH, Wunsiedel 

in kot član nadzornih svetov v nacionalnih in mednarodnih podjetjih. Trenutno opravlja 

funkcijo poslovodnega družbenika podjetja Andlinger & Company Gmbh, Dunaj, direktorja 

podjetja SUSPA GmbH, Altdorf bei Nürnberg in predsednika nadzornega sveta podjetja ams 

AG, Premstätten. 


