
Delničarji novomeške Krke - zdaj jih je skoraj 75.400 - bodo na začetku
septembra dobili dividende v bruto višini 1,4 evra na delnico, kar je 27 od-
stotkov več kot lani. Za izplačilo dividend bo družba namenila 27,8 odstot-
ka lanskega dobička ali 47 milijonov evrov, kar je manj kot milijon manj, kot

je imel na primer Lek lani vsega dobička in precej več od
celotnega lanskega dobička največjih slovenskih podjetij
(Petrol, Mercator, Revoz, Engrotuš, Gorenje itn.). Po Sodu
in Kadu bo država poleg vseh drugih davkov in prispevkov
iz tega naslova dobila od Krke še 11,5 milijona evrov.
Povezani mali delničarji so si prizadevali za 0,2 evra višjo
dividende Zavrnil jih je kar eden nepovezanih, češ da ima
raje nekaj manjšo dividendo ter še naprej uspešno poslova-
nje Krke. Za predlagano dividendo 1,4 evra je na skupščini
glasovalo skoraj 94 odstotkov prisotnega kapitala, kar po-
meni, da so bili proti v glavnem le povezani mali delničarji
(zastopali so 5,5 odstotka kapitala). Od Krke predlagane
delničarje je za zastopanje na skupščini pisno pooblastilo
več kot 10.000 delničarjev s 23 odstotki glasovalnih pravic,

od tega predsednika uprave in generalnega direktorja Jožeta Colariča več
kot 8000 delničarjev s 16,1 odstotka glasovalnih pravic. Zagotovo ne bi bilo
tako, če delničarji ne bi zaupali vodstvu in če Krka ne bi dobro delala ter
dosegala dobrih rezultatov v korist lastnikov, države, družbe in zaposlenih.
Da je tako, kažejo tudi polletni dosežki. Skupina Krka je prodala za 528,8
milijona evrov izdelkov in storitev, kar je šest odstotkov več kot lani. Za
naložbe je v tem času namenila 53 milijonov evrov, na novo je zaposlila
254 sodelavcev (krkašev je doma in na tujem že 8823). »Poslovanje v prvem
polletju je nedvomno velik uspeh,« je bil upravičeno neskromen Jože Cola-
rič. Delničarjem na skupščini je predstavil tudi podatke o zaslužkih uprave,
ki gredo nekaterim v nos. Meni, da so te plače upravičene, ker imajo rezul-
tate. Colarič vedno znova poudari tudi pomen dobička in njegove primerne
razdelitve: samo z njim lahko zagotavljajo razvoj, naložbe, zaposlovanje,
velika vplačila v državne blagajne in družbeno odgovornost.
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