
Skupščina Žita

Od lanskih 25 milijonov evrov dobička bodo delničarjem oktobra
izplačali nekaj več kot 1,48 milijona evrov - Smeli načrti novega vodstva družbe
Ljubljana -Skupščina Žita je včeraj podprla predlog Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe za izpla-
čilo višje dividende, kot sta jo predlagala uprava in nadzorni svet družbe: namesto 3,04 evra bruto za delnico bodo
po izglasovanem nasprotnem predlogu delničarjem izplačali (26. oktobra) po 4,20 evra bruto za delnico. Družba
bo tako izplačilu dividend namenila nekaj več kot 1,48 milijona evrov ustvarjenega lanskega dobička, ki je znašal
nekaj manj kot 25 milijonov evrov. Preostali del bilančnega dobička v znesku 23,46 milijona evrov bo Žito preneslo
v poslovno leto 2010.

Društvu malih delničarjev MDS,
ki je letos prvič organizirano zbira-
lo pooblastila malih delničarjev -
teh je 11.300 in imajo v lasti 30 od-
stotkov Žita - in mu je uspelo zbrati
pooblastila za zastopanje 49.685
delnic (14,05 odstotka celotnega
osnovnega kapitala družbe), ni
uspelo s predlogom za izplačilo di-
vidend v znesku 12 evrov na delni-
co.

Delničarji so bili seznanjeni s
konsolidiranim letnim poročilom
Skupine Žito in družbe Žito, poroči-
lom revizorja ter poročilom nad-
zornega sveta družbe Žito o potrdi-
tvi letnega poročila za prejšnje leto.
Seznanili so se tudi s prejemki čla-
nov uprave in nadzornega sveta in
za delo v letu 2009 podelili razre-
šnico upravi in nadzornemu svetu.
Predsednik uprave Toni Balažič
jim je predstavil tudi vizijo razvoja
Žita do leta 2015, ko naj bi Žito po-
stalo vodilni slovenski proizvajalec
prehranskih izdelkov in pomem-
ben igralec v regiji. Ključne smerni-

ce do leta 2015 so: racionalizacija
sredstev z dezinvestiranjem po-
slovno nepotrebnih sredstev z na-
menom uporabe za razvoj; stro-
škovna učinkovitost z odpravo
identificiranih rezerv v stroških na-
bave, storitev in dela; izvedba no-
tranje tržne konsolidacije ter dose-
ganje rasti na trgu z izbiro in usme-
ritvijo na manjše število kategorij
in blagovnih znamk, ki bodo omo-
gočale dobičkonosno rast. To po Ba-
lažičevih besedah nameravajo do-
seči tudi s partnerskimi povezava-
mi in prevzemi.

»Do leta 2015 želimo povečati
promet na več kot 150 milijonov
evrov, kar pomeni, da bi imeli pov-
prečno letno stopnjo rasti več kot
pet odstotkov. Pomembno mora-
mo do takrat povečati maržo EBI-
DO, ki bi morala biti 14-odstotna,
kar pomeni, da bi bil EBIDA (dobi-
ček pred amortizacijo, davki) leta
2015 tako večji od 20 milijonov

evrov. Žito bo bolj osredinjeno,
imelo bo manj znamk, vse pa bodo
imele pozicijo top ena ali pa top dva
v Sloveniji, delež izvoza pa mora
doseči najmanj 25 odstotkov, zdaj je
na okoli 18 odstotkih,« je napovedal
predsednik uprave Žita.

Skupščina je za člana nadzornega
sveta imenovala Tomija Rumpfa
(direktor javnega zavoda Kobilarne
Lipica), ki je na tem mestu nasledil
odstopljenega Marka Notarja
(mandat mu je potekel 17. junija).
Društvu malih delničarjev ni uspe-
lo s predlogom, da bi v nadzorni
svet spravili svojega predstavnika
Ljubišo Stojanoviča. Delničarji so
se seznanili tudi z izvolitvijo Suza-
ne Šimenc za predstavnico delav-
cev v nadzornem svetu družbe.
Skupščina je za pooblaščenega revi-
zorja za poslovno leto 2010 imeno-
vala revizijsko družbo Ernst & Yo-
ung.
Marjeta Šoštarič
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Toni Balažič


