
Najutrišnji ponovljeni
skupščini Perutnine tudi
predlog o delitvi dobička
med 9800 delničarjev.
Kaj bo s stroški
in odgovornostjo za
ponovljeno skupščino
in kaj z naložbo Perutnine
v delnice Merkurja?

DAMIJAN TOPLAK
Pred jutrišnjo (ponovljeno) skupščine
delničarjev Perutnine Ptuj, ki bi v skla-
du z zakonom že avgusta morala biti
objavljena tudi na spletni strani druž-
be, prav tako ni jasno, ali bi avgustov-
sko skupščino smel voditi Klemen
Šešok (za vodenje jutrišnje je sicer
predviden odvetnik Stojan Zdolšek),
saj obstaja dvom, da je bil v pogodbe-
nem razmerju s katerim izmed delni-
čarjev Perutnine, se zdaj napoveduje še
en obrat. Predstavniki MDS (Mali del-
ničarji - Skupaj smo močnejši) namreč

nameravajo predlagati izplačilo divi-
dende v višini 0,22 evra na delnico ozi-
roma okrog 1,25 milijona evrov, kar bi
pomenilo približno tretjino bilančnega
dobička, ki je ob koncu lanskega leta v
Perutnini znašal 3,7 milijona evrov.

Kot je za Večer povedala Mojca
Cvetko, pravna zastopnica MDS, naj bi
se na tokratni skupščini (vnovič) upra-
vi Perutnine podeljevalosoglasje za pri-
dobivanje in odsvajanje lastnih delnic,
medtem ko delničarji (vseh je 9800) že
nekaj let niso bili deležni nikakršnega
izplačila dividend. Hkrati nameravajo
na skupščini predlagati, da se delnice
Perutnine naposled uvrstijo na organi-
zirani trg, saj je na sivem trgu delnica
izrazito nelikvidna in jo je praktično
nemogoče prodati (to najbrž izhaja iz
nepreglednegalastništva družbe, op.
a.). "Upravo družbe bomo tudi povpra-
šali o dodatnih stroških zaradi ponov-
ljene skupščine, pa tudi o povezanem
lastništvu med Perutnino in Merkur-
jem ter o tem, kolikšna škoda utegne
nastati za Perutnino, če se kot skoraj
5-odstotni lastniki ne bodo mogli
umakniti iz lastništva Merkurja, ki je v
prisilniporavnavi,"pojasnjuje Cvetko-

va. Omenja še dodatni zaplet, da je bil
v sodni register že pred časom vpisan
nov nadzornik Simon Toplak, direktor
Perutninarske zadruge Ptuj, četudi naj
bi bil uradno predlagan šele na jutriš-
nji skupščini delničarjev.

Ob vnovični objavi ponovljene
skupščine delničarjev Perutnine Ptuj
bodo nastali dodatni stroški z objavo,
pa tudi stroški za (novega) predsedu-
jočega, notarja, organizacijo skupšči-
ne ter stroški vsem delničarjem, ki se
bodo znova morali udeležiti skupščine
na Ptuju, kar bo okvirno zneslo vsaj
pet tisoč evrov. Istočasno se zapravlja
ugled Perutnine, zato se upravičeno za-
stavlja vprašanje, kako se bo od odgo-
vornih s strani delničarjev izterjal
tako zapravljen denar ali pa bo morda
kdo od odgovornih za izvedeno avgu-
stovsko skupščino ostal brez takrat-
nega (iz)plačila. Lani je sicer delniška
družba Perutnina Ptuj ob slabih 147
milijonov evrov prodajnih prihodkov
ter ob 90 milijonov evrov finančnih
obveznostibeležila le še 1,3 milijona
evrov čistega dobička, medtem ko je
ta v preteklih letih znašal med tremi
in petimi milijoni evrov.



Perutninina tovarna pripravljenih jedi: Mali delničarji Perutnine bi letos radi dividendo. (Boris Vugrinec]


