
Delničarji družbe Mladinska knjiga Založba so se na včerajš-
nji skupščini med drugim seznanili s poslovanjem podjetja
in skupine. Sprejeli so tudi sklep o uporabi bilančnega do-
bička, ki je lani znašal dobrih 400.000 evrov. Za izplačilo di-
vidend so namenili 308.000 evrov, pri čimer dividenda za
eno delnico znaša 25 centov bruto.

Delničarji so sprejeli tudi spremembo statuta družbe, ki
predvideva povečanje števila članov nadzornega sveta s se-
danjih pet na šest. Za novega člana za mandatno obdobje šti-
rih let so izvolili Romana Žnidariča, so sporočili iz družbe.
Zbrani na skupščini so se seznanili še s poročilom o nakupu
lastnih delnic, po katerem podjetje v obdobju od 14. marca
do dneva skupščine ni pridobilo nobene lastne delnice. Nad-
zorni svet družbe še ni podal soglasja za nakup niti ni dolo-
čil količine lastnih delnic, ki bi jih družba lahko odkupila
od delničarjev. Skupščina je sprejela tudi predloga družbe
Zvon dva Holding, da se del plačila za opravljanje nadzorne
funkcije izvede v obliki sejnine, del pa v pavšalnem meseč-

nem znesku, in da se določi višino plačil za opravljanje funk-
cije člana nazornega sveta. Na podlagi tega predsedniku in
članom nadzornega sveta za udeležbo na seji pripada sejni-
na v višini 350 evrov bruto. Za opravljanje funkcije pripada
prvemu nadzorniku še mesečno plačilo v višini 275 evrov
bruto, ostalim nadzornikom pa v višini 200 evrov bruto. Na
potek skupščine so se že odzvali v društvu Mali delničarji

-

Skupaj smo močnejši, kjer zaradi velikega padca dobička
Mladinske knjige Založbe od uprave in nadzornega sveta
družbe zahtevajo dodatna pojasnila.

Kot so spomnili v sporočilu za javnost, je družba še leta
2009 ustvarila več kot štiri milijone evrov dobička, leta
2008 pa je ta znašal 6,1 milijona evrov. "V društvu se seveda
zavedamo zaostrenih gospodarskih razmer, vendar pa sled-
nje ne morejo opravičevati10-kratnika oziroma 15-kratnika
upada zaslužka," so navedli in dodali, da sicer ustaljenost di-
videndne prakse, ki dobršen del dobička namenja dividen-
dam, pozdravljajo, (sta)


