
Po skupščini novomeške Krke

Otočec - Delničarji novomeške Krke so na včerajšnji petnajsti skupščini, na kateri je bilo zastopanega 39,54 odstot-
kov kapitala, potrdili prav vse predloge uprave in nadzornega sveta. Dividenda bo znašala 1,10 evra, kar je pet od-
stotkov več kot lani, izplačana pa bo čez dva meseca. Za dividende bo Krka namenila dobrih 37 milijonov evrov od
161,75 milijona evrov lanskega bilančnega dobička.

Predstavniki malih delničarjev niso uspeli s predlogoma za višjo dividendo
Tudi novi nadzorni svet bo tak, kot so ga predlagali zdajšnji nadzorniki

Društvo Mali delničarji (MDS) in
Vseslovensko združenje malih del-
ničarjev (VZMD) sta imela drugač-
na predloga za delitev dobička. Raj-
ko Stankovič je v imenu prvega
predlagal dividendo v bruto višini
1,81 evra, češ da mora družba deliti,
ko lahko.

»Po našem predlogu bi šlo za di-
vidende 37 odstotkov dobička,
družbi pa bi ga še vedno ostalo do-
volj za druge namene,« je menil
Stankovič.

»Naša družba je vse družbe, ki to
zmorejo, pozvala, naj izplačajo ne-
koliko več. Pozitivni učinki bi bili
za vso družbo, delničarji pa bi dobili
znak, da jih lastnik razume in jim v
težkih časih stoji ob strani. Naš pre-
dlog za Krkino dividendo je 1,5 evra,
kar je še vedno manj od tretjine do-
bička. Če bo podprt predlog MDS,

bo tudi v redu,« je povedal Kristjan
Verbič iz VZMD. Prisotni delničarji
so več kot 88-odstotno podprli pre-
dlog uprave o dividendi v višini 1,10

evra na delnico.
MDS in VZMD sta imela tudi na-

sprotna predloga za nov nadzorni
svet. Oboji so menili, daje predse-
dnik uprave Zavarovalnice Triglav
Matjaž Rakovec preveč zaposlen,
da bi lahko opravljal še to funkcijo,
v MDS pa so bili enakega mnenja
tudi za Mojco Osolnik Videmšek.

Namesto njiju je MDS za nadzorni
svet Krke predvidel Adolfa Zupana
in Stojana Auerja, VZMD pa name-
sto Rakovca izvršno direktorico
Sociusa Alenko Podbevšek. Skup-
ščina je z 90,6 odstotka glasovi po-
trdila predlog zdajšnjega nadzor-
nega sveta, po katerem bodo 21. ju-
nija začeli petletni mandat novi
Krkini nadzorniki: prorektorica
Univerze v Ljubljani Julijana Kri-
stl, vodja projektov v družbi
Aksum Jože Lenič, upokojeni Kr-
kin finančnik Vincenc Manček, di-
rektorica sektorja za upravljanje
kapitalskih naložb in nadzor v
NLB Mojca Osolnik Videmšek,
predsednik uprave Zavarovalnice
Triglav Matjaž Rakovec in pred-
stojnica katedre za računovodstvo
in revizijo ljubljanske Ekonomske
fakultete Sergeja Slapničar.

Rajko Stankovič iz MDS je imel
tudi pomisleke o imenovanju revi-
zijske družbe KPMG Slovenija za
revizorja za poslovno leto 2010, ker
ta opravlja revizijo že od leta 1994.
V Krki vedo, da je treba revizorja
menjati na pet do sedem let in 98,5-
odstotna večina delničarjev jim je s
ponovno potrditvijo KPMG verjela,
da se revizorji, ki opravijo to delo,
kljub isti hiši menjajo še pogosteje.

Tudi oba predstavnika združenj
malih delničarjev pa sta brez rezer-

Predsednik zdajšnjega
nadzornega sveta Gregor
Gomišček je ocenil, da so v tem
mandatu dosegli vse cilje. Krka je
ostala slovenska, samostojna in
uspešna, skrbela je za razvoj in je
odličen dokaz, da niso rešitev
privatizacije in tajkunizacije. Upa,
da bo to uvidel tudi novi nadzorni
svet; za upravo ni v dvomih.JOŽE COLARIC Z DELNIČARJI

Dividende Krke
zadnjih 9 let

2010 1,1 evra bruto na delnico
2009 1,05 evra
2008 0,91 evra
2007 8,00 evrov *
2006 1650 SIT
2005 1400 SIT
2004 1200 SIT
2003 1050 SIT
2002 950 SIT

* delnico so takrat cepili z 10, torej bi bila
dividenda po zdajšnjem sistemu 0,8 evra

DELO

ve podprla delo uprave in nadzor-
nega sveta, Verbič pa je izrecno če-
stital predsedniku Krkine uprave
Jožetu Colariču za lanske in leto-
šnje dosežke. Colarič je poudaril, da
je bilo lansko leto sprememb na tr-
gih težko, a je Krka vseeno poslova-
la dobro.

»Rezultat pod črto je dober, pred-
vsem pa smo veseli, da smo preko
40 odstotkov prodaje dosegli z no-
vimi zdravili. Predstavitve v tujini
so prispevale v zvišanju vrednosti
delnice za 32,7 odstotka. Glede na
zaostrene razmere na vseh trgih za-
radi manjše kupne moči in priti-
skov tako zavarovalnic kot konku-
rence k nižjim cenam ima Krka za
letos ambiciozne načrte o prodaji
preko milijarde evrov in o neto do-
bičku v višini 159 milijonov evrov.
Ocenjujemo, da bo prodaja v prvem
polletju blizu 500 milijonov evrov,
kar bo 4 odstotke več kot lani, števi-
lo zaposlenih pa smo že letos že po-
večali za štiri odstotke in nas bo ko-
nec junija v Krki 8297,« je povedal
Colarič.
ZDENKA LlNDIČ - DRAGAŠ
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