
Delničarji Perutnine Ptuj, ki jo vodi Roman Glaser, bodo
na skupščini, sklicani za 26. avgust, odločali o delitvi bi-
lančnega dobička za lani. Vodstvo družbe predlaga, da
4,5 milijona evrov ostane nerazporejenih. Na ta predlog
pa sta prispela dva nasprotna predloga. Prvega je vložil
član izvršnega odbora^ društva Mali delničarji - Skupaj
smo močnejši Simon Čadež, ki predlaga delitev dobička
v višini 20 centov bruto na delnico, za kar bi namenili
1,14 milijona evrov. Nasprotni predlog pa je vložila tudi
Kapitalska družba, ki predlaga, da se del bilančnega do-
bička v višini 946.000 evrov uporabi za izplačilo dividen-
de delničarjem, in sicer 16 centov na delnico. Predlagani
znesek znaša štiri odstotke osnovnega kapitala družbe,
njegovo izplačilo pa po mnenju Kada ne bi v ničemer
poseglo v nadaljnje poslovanje družbe. Med predlogi za
razširitevavgustovske skupščine je tudi skupen predlog
Kada in Čadeža za imenovanje posebnega revizorja, ki
bo preveril poslovanje družbe v zadnjih petih letih. Za
to sta se odločila, ker po navedbah društva Mali del-
ničarji - Skupaj smo močnejši obstaja sum, da je pri
sklepanju nekaterih poslov skupine negospodarno rav-
nanje oškodovalo družbo. Predlagatelja zastopata 10,11
odstotka osnovnega kapitala družbe. Delničarji pa bodo
na skupščini odločali tudi o 50-odstotni dokapitalizaciji.
Uprava in nadzorni svet družbe delničarjem predlagata
spremembo statuta tako, da bo uprava pooblaščena,
da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih po vpisu
sprememb statuta v sodni register osnovni kapital pove-
ča za do 50 odstotkov osnovnega kapitala oz. za največ
12,3 milijona evrov z izdajo novih delnic za denarne vlož-
ke. Ob tem se prednostna pravica do vpisa novih delnic
obstoječih delničarjev ne izključi. Delničarji pa se bodo
na skupščini seznanili še s poročili, povezanimi z lanskim
poslovanjem ptujskega podjetja, odločali o podelitvi raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu ter imenovali revizij-
sko podjetje za pregled letošnjega poslovanja.
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