
S pogodbo
o obvladovanju
do bolj urejenih odnosov
med obvladujočo
in odvisno družbo

NATAŠA GIDER
Na včerajšnji skupščini družbe Raden-
ska, d.d., Radenci je bil sprejet sklep, da
se ugotovljenibilančni dobiček iz po-
slovnega leta 2009 v višini 2,3 milijona
evrov, ki ga sestavlja preneseni čisti do-
biček iz preteklih let, razdeli tako, da
bo 1,2 milijona evrov namenjenih za
izplačilo dividend v bruto višini 0,24
evrana delnico, preostanek bilančne-
ga dobička pa ostane nerazporejen.

Skupščino Radenske, ki je sestavni
del skupine Pivovarna Laško, je direk-
tor Radenske Zvonko Murgelj označil
kot "vsebinsko bogato v tem smislu,
ker smo v poročilu za leto 2009 skuša-
li v vodstvu družbe skupaj s skupino
Pivovarna Laško opraviti obračun z ne-
katerimi dogodki iz preteklosti, ki so
se začeli razpletati v letu 2009".

Radenska je poslovno bilanco lani
zaključila z relativno visoko izgubo
iz poslovanja, ki je znašala okrog 36
milijonov evrov, nastala pa je, kot je
pojasnil Murgelj, "zaradi slabitev ne-
katerih plasmajev", med njimi so tudi
"zloglasni krediti, dani Centru Nalož-
be in Infond Holdingu, teh kreditov je
Radenska dala za 40,4 milijona evrov".
Radenska je iz svoje dejavnosti sicer
tudi lani poslovala pozitivno. Izgubo
so pokrili z bilančnim dobičkom iz pre-
teklih let, je dejal Murgelj in dodal, da
bo po opravljenihslabitvah lahko druž-
ba v prihodnje poslovala na trdnih te-
meljih.

Vsem članom in predsednikom
nadzornega sveta, razen Bošku Šrotu,
je bila za lani podeljena razrešnica.
Skupščina je tudi dala soglasje k po-
godbi o obvladovanjuoziroma o tako

imenovanempogodbenemkoncemu,
sklenjeni 9. junija letos. Pogodba ra-
zrešuje dileme, ki so se v preteklosti
pojavljale v odnosu med Pivovarno
Laško in Radensko oziroma med obvla-

dujočo in odvisnimi družbami. "Da
se bo, če bo nastala škoda v odvisni
družbi po nalogu, ki ga je izdala obvla-
dujoča družba, vedelo, proti komu
odvisna družba uveljavlja škodo. To
je predvsem v korist lastnikom in del-
ničarjem, zlasti s tem ščitimo male
delničarje," je pojasnil Murgelj. Ali po
domače, če bo Pivovarna Laško izčrpa-
vala Radensko, se bo vedelo, kdo je za
to kriv. Za nekatere dogodke za nazaj
so namreč pravna mnenja o tem de-
ljena. Pogodba, s katero bodo, kot je
poudaril Murgelj, dosegli večjo tran-
sparentnost, mora biti, da bo lahko
začela veljati, potrjena tudi na skupš-
čini Pivovarne Laško. Malim delničar-
jem odvisnih družb bo pogodba tudi
omogočila, da po tako imenovani
pošteni tržni vrednosti obvladujoče
in odvisnih družb in v pogodbi opre-
deljenem menjalnem razmerju zame-
njajo svoje delnice odvisne družbe za
delnice obvladujoče družbe. Za Raden-
sko je to menjalno razmerje 1 delnica
Radenske za 0,42 vrednosti delnice
Pivovarne Laško. Na skupščini je bilo
prisotnih 93,81 odstotka glasov, vsi
sklepi so bili sprejeti soglasno, izpod-
bojnih tožb ni bilo.

Lanska bilanca:
36 milijonov evrov
izgube "zaradi
nekaterih slabih
plasmajev"

Letošnji načrt je 3,6 milijona evrov dobička
V prvem polletju tega leta je Radenska prodala čez 45 milijonov litrov mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač, kar je nekoliko pod cilji, vendar pričaku-
jejo, da bodo, če se bo poletna vročina nadaljevala, to nadoknadili.Razlog za
tak rezultat je iskati predvsem v padcu potrošnje, ki je povezan z recesijo, je
pojasnil Milan Hojnik, direktor sektorja za trženje v Radenski. Tržne deleže
v Sloveniji ohranjajo (za gazirane mineralne vode je ta okrog 60-odstotni),
pri nekaterih produktih so jih celo povečali, tako Hojnik. Izboljšali so pro-
dajo svojih izdelkov v Avstriji, zelo dobro jih prodajajo na Kosovu, največji
padec prodaje pa je na trgih bivše Jugoslavije (razen Kosova), kar je poveza-
no z administrativnimi ovirami v teh državah (uvozne kvote). Radenska se
trudi prodreti tudi v diskontne prodajalne, delno so pri tem že uspeli. Ocene
kažejo, da so iz tekočegaposlovanja v prvih šestih mesecih letos ustvarili 1,9
milijona evrov dobička (lani v takšnem času 2,1 milijona), je povedal direktor
Radenske Zvonko Murgelj. V poslovnem načrtu je cilj letos ustvariti 3,6 milijo-
na evrov dobička. Radenska, ki še vedno čaka na rešitev denacionalizacijskih
zahtevkov, nanašajočih se nanjo, ima trenutno 214 zaposlenih, (ng)



Sklepe skupščine sta predstavila direktor Radenske Zvonko Murgelj (na desni) in direktor sektorja za trženje Milan Hojnik.
(Nataša Gider)


