
Kmetijska zadruga Vipava prevzema Agroind

Vipava - Potem koje Kmetijska zadruga (KZ) Vipava pred dnevi objavila prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic
družbe Agroind Vipava 1894 - zadruga je za delnico ponudila 2,40 evra, ponudba pa se nanaša na 25,02 odstotka
delnic, ki še niso v njeni lasti -, se postopki nadaljujejo. Direktor Agroinda Vipava Joško Ambrožič ocenjuje, da bo
prevzem končan že konec oktobra, sledila naj bi mu dokapitalizacija, terjatve zadruge v višini 1,6 milijona evrov pa
naj bi pretvorili v lastniške deleže. Vsi postopki bodo po Ambrožičevem mnenju končani do konca letošnjega leta.

Skupščina mora potrditi dokapitalizacijo, terjatve KZ Vipava bodo pretvorili
v lastniške deleže - Letošnji prihodki Agroinda ocenjeni na 12 ali 13 milijonov

Agroind že več let posluje nega-
tivno, izgube pa so se pokrivale iz
rezerv. Zadnja revidirana knjigovod-
ska vrednost delnice AGIG je bila
31. decembra lani 12,60 evra, družba
Agroind Vipava pa zadnji dve leti ni
izplačevala dividend. Kmetijska za-
druga Vipava je imela sicer že pred
objavo prevzemne ponudbe v lasti
292.739 delnic Agroinda ali 74,98 od-
stotka vseh, o svoji nameri za odkup
še preostalega deleža pa je tudi že ob-
vestila Agencijo za trg vrednostnih
papirjev, Urad za varstvo konkuren-
ce, upravo Agroinda in predstavnike
delavcev družbe. Poleg Kmetijske za-
druge Vipava so med večjimi lastni-

Z letošnjo trgatvijo so v Agroindu
Vipava zadovoljni, saj je bila
kakovost grozdja zelo dobra.
Letos bodo odkupili nekaj manj
kot pet tisoč ton grozdja, kar
je za desetino več kot leto prej.
Bele sorte so obrodile za pet
odstotkov manj kot lani, pri
rdečih sortah pa je bil pridelek
nekoliko večji kot lani. Razmerje
med belimi in rdečimi sortami pa
je 60 : 40 v korist belih.

ki delnic Agroinda še Vipa Holding,
Slovenska odškodninska družba in
mali delničarji. Kmetijska zadruga
Vipava namerava Agroind po prido-
bitvi preostalih delnic dokapitalizi-
rati tako, da bo terjatve spremenila v
lastniški delež.

Agroind je lansko leto končal s
slabim milijonom evrov izgube,
kar je trikrat manj kot v letu 2009,
za letos pa načrtujejo od 20- do
30-odstotno rast prodaje. Letošnji
prihodki naj bi se tako gibali med
12 in 13 milijoni evrov, večino pa
bodo še vedno ustvarili na doma-
čem trgu. »V tekočem poslovanju ni
več izgube, povečuje se tudi izvoz
vin na tradicionalno dobre ter nove
evropske in svetovne trge,« je pove-
dal direktor Agroinda Vipava Joško
Ambrožič. Največ vina po besedah

Agroind je skupaj s 30
vinogradniki iz Vipavske doline
letos pridobil 352.000 evrov
vreden enoletni evropski projekt
za promocijo svojih vin. Od tega
bo nekaj manj kot 200.000 evrov
prispevala EU, preostalo pa
ponudniki.

direktorja prodaje omenjene druž-
be Klavdija Skrta izvozijo na trži-
šča nekdanje Jugoslavije (700.000
litrov v Bosno in 200.000 litrov v
Srbijo), v zadnjem času so prodrli
tudi na tržišča Kitajske, ZDA in Ve-
like Britanije, pomembni tržišči pa
predstavljajo tudi države Beneluksa
in Nemčija. Tako jim je uspelo izvoz
vin z lanskih 13 dvigniti na skoraj
25 odstotkov, razveseljiv podatek
je tudi, da se povečuje prodaja bu-
teljčnega vina. V vipavski kleti si si-
cer želijo, da bi v tujino prodali vsaj
tretjino letnega pridelka.

Po Ambrožičevih besedah so vi-
nogradnikom, ki so prek Kmetijske
zadruge Vipava oddali grozdje v
vipavsko klet, doslej izplačali pri-
bližno polovico oddanih količin
grozdja v lanskem letu. Ko bodo
poravnali vse svoje pretekle obve-
znosti, bodo začeli izplačevati le-
tošnje količine. Cena grozdja se bo
letos gibala med 20 in 50 centov za
kilogram. »Cena grozdja bo višja od
lanske tudi do 25 odstotkov, odvi-
sna pa bo predvsem od cene vina,«
še dodaja Ambrožič.
Katja Željan


