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Ljubljana - Predsednik uprave Perutnine
Ptuj Roman Glaser je po neuradnih in-
formacijah dobil soglasje večine večjih
lastnikov za začetek iskanja potencial-
nega strateškega partnerja, ki bi ptujsko
prehrambno skupino okrepil z okoii 30
milijoni evrov svežega kapitala. Načelno
soglasje za iskanje strateškega partnerja
naj bi Glaserju dala tudi Perutninska za-
druga Ptuj in Kapitalska družba, ki pa
pričakujeta, da bo Glaser še pred le-
tošnjo skupščino podrobneje predstavil
tako strateškega partnerja kot tudi načrt
investiranja sredstev, ki bi jih Perutnina
Ptuj zbrala z dokapitalizacijo.

S katerimi investitorji se Glaser po-
govarja o možnosti sodelovanja pri do-
kapitalizaciji, ni znano, saj v družbi po-
drobnosti še ne želijo komentirati. »Po-

govori na tem področju še potekajo,« je
bil kratek Glaser in dodal, da bodo mož-
nost dokapitalizacije najprej ponudili
obstoječim lastnikom, šele nato pa bodo
pri dokapitalizaciji lahko sodelovali tudi
zunanji vlagatelji. Toda z izjemo Hol-
dinga PMP (v lasti menedžerjev Perut-
nine Ptuj), Perutninske zadruge Ptuj in
nekaterih manjših delničarjev preostali
večji lastniki pri dokapitalizaciji ne želijo
oziroma niso finančno sposobni sode-
lovati.

Potek dokapitalizacije bodo predvi-
doma na jutrišnji seji obravnavali tudi
člani nadzornega sveta. Hkrati bodo
obravnavali tudi letno poročilo za leto
2011 ter poročilo o poslovanju v prvih
šestih mesecih letošnjega leta. Potrdili
naj bi tudi dnevni red letošnj e skupščine,
medtem ko izsledkov posebne revizije
kljub drugačnim napovedim še ne bodo
obravnavali. Rok, do katerega bi morali v

BDO Reviziji dokončati posebno revi-
zijo, seje sicer iztekelžekonecprejšnjega
tedna, vendar izbranim revizorjem v sla-
bih dveh mesecih ni uspelo preveriti
vseh pomembnejših finančnih in ne-
premičninskih poslov uprave Perutnine
Ptuj vzadnjih petih letih. »Revizorji ima-
jo na razpolago vse potrebne dokumen-
te in infrastrukturo ter popolno podporo
uprave, menedžmenta in strokovnih
služb Perutnine Ptuj,« nam je zatrdil Gla-
ser. Kot smo razkrili v Dnevniku, pa re-
vizorji BDO Revizije dejansko nimajo
polnih pooblastil, kot jih za izvedbo po-
sebne revizije predvideva zakon o go-
spodarskih družbah. Izbrali so jih na-
mreč kar člani nadzornega sveta in ne
delničarji, zaradi česar upravi Perutnine
Ptuj revizorjem sploh ni potrebno pred-
staviti vseh potrebnih dokumentov.


