
Potek izgradnje nove tovarne Delamaris na Kalu v Pivki
• Dela v sklopu izgradnje nove tovarne Delamaris na Kalu v Pivki se nadaljujejo tudi v pole-

tnih mesecih. Glede na lastnosti zemljišča, na katerem bo stala nova Delamarisova tovarna, seje
izkazalo, da je potrebno izvesti predhodno strokovno sondažo zemljišča. Trenutno potekajoča
sondaža bo določila najprimernejšo gradnjo tovarne oziroma njenih temeljev glede na raziska-
ne lastnosti zemljišča (sestava tal je nekoliko zahtevnejša od pričakovane).

• V luči novih dejstev (zgoraj omenjena sondaža), ki utegnejo zavleči projekt izgradnje tovar-
ne, smo preventivno podaljšali najem sedanjih prostorov Delamarisa d.o.o. v Izoli. Podaljšana
najemna pogodba, sklenjena z novim lastnikom zemljišča, na katerem stoji obstoječa Delamari-
sova tovarna, Hypo Leasingom, velja do 30. junija 2011.

16. redna Skupščina delničarjevPivke d.d.
Delničarji Pivke bodo 8. julija 2010 zasedali na svoji 16. redni letni skupščini. Obravnavali bodo letno poročilo

Pivke d.d. za leto 2009 in odločali o predlaganem sklepu, da se 1 20.068,82 evrov iz bilančnega dobička, ki za leto
2009 v celoti znaša 984.149,03 evrov, nameni za izplačilo dividend, medtem ko bi preostali del dobička 864.080,-
21 evrov ostal nerazporejen. Delničarji se bodo seznanili tudi o razrešnici Upravi in članom Nadzornega sveta v
letu 2009. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 201 0 bo Nadzorni svet predlagal revizijsko družbo
PRO REVIZIJA d.o.o. iz Postojne.

V letu 2009 se lastniška struktura družbe ni bistveno spremenila: večinska lastnica Pivke d.d. je še vedno JATA
EMONA d.o.o. z 58 % deležem, druga največja lastnica je PIVKA družba pooblaščenka, ki ima 39,99 % delež. 1 ,37
% delež imajo v lasti PB Slovenije in mali delničarji, 0,63 % delež pa poseduje Kmetijska zadruga Pivka.

NJAMI hrenovke s sirom iz Pivke d.d. postale Šampionkakovosti!
Poročali smo že, da je na majskem Mednarodnem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov, ki je potekalo v Gor-

nji Radgoni, Začinjeni piščanec Pivka iz družine »Pripravljeno za peko« prejel posebno priznanje - naziv Šampion
kakovosti. S tem laskavim nazivom se od 16.6.2010 lahko pohvalijo tudi Njami hrenovke s sirom. Izdelki NJAMI
so izdelani iz kakovostnega piščančjega in puranjega mesa, piščančje in puranje paštete ne vsebujejo konzer-
vansov, piščančje prsi v ovitku ter pečena piščančja šunka nosita znak varovalnega živila, piščančje hrenovke in
piščančja posebna salami pa so izdelane iz Piščanca z omega-3 maščobnimi kislinami. Več o nagrajenem izdelkusi lahko preberete na naslovu: http://www.pivkap.si/njami-hrenovke
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