
Društvo malih delničarjev
MDS predlaga namesto
1,40 izplačilo 1,60 evra
bruto dividende na
delnico Krke in da se po
16 letih v družbi zamenja
revizor

DAMIJAN TOPLAK
Največja slovenska farmacevtska druž-
ba Krka bo imela 7. julija na Otočcu ob
Krki 16. skupščino delničarjev. Na njej
se bo razpravljalo in odločalo o delit-
vi bilančnega dobička, plačilu članom
nadzornega sveta, o prenovljenem po-
oblastilu za nakup lastnih delnic, pa
tudi o imenovanju revizorja za letoš-
nje poslovno leto. Četudi sta uprava in
nadzorni svet Krke za letos že predlaga-
la izplačilo višje dividende, 1,40 evra
bruto namesto lanskih 1,10 evra, so se
v društvu Mali delničarji

-

Skupaj smo
močnejši (MDS) odločili, da z nasprot-
nim predlogom predlagajo izplačilo
1,60 evra bruto dividende na delnico.
Kot je dejal Rajko Stankovič, predsed-
nik MDS, predlog utemeljujejo s tem,
da družba ima denar in že približno
pol leta dokupuje lastne delnice, hkra-
ti pa bi namesto 27 odstotkov z novim
predlogom med delničarje Krke razde-
lili 32 odstotkov lanskega (bilančne-
ga) dobička, kar se sklada z napovedjo
uprave o izplačilu dividende v višini
do tretjine dobička preteklega leta.

V MDS še predlagajo, da po 16 letih
namesto KPMG Slovenija revizijo po-
slovanja v podjetju opravi druga revi-
zijska hiša. Sami predlagajo revizijsko
hišo Ernst & Young Revizija. Na to so
vodstvo in nadzorni svet Krke v MDS
opozarjali že lani, hkrati pa v svojem
za skupščino delničarjev nasprotnem
predlogu zatrjujejo, da je v skladu s pri-
poročili revizorske stroke zaradi za-
gotavljanja objektivnega revidiranja
priporočljivo menjati revizorsko hišo
v posameznem podjetju vsakih pet do
sedem let. "Pri tako dolgem obdobju,

Rajko Stankovič iz MDS z nasprotnim
predlogom za skupščino delničarjev Krke
predlaga višje dividende in po 16 letih
imenovanje novega revizorja.
(Damijan Toplak)

kot je 16 let, nehote nastane naveza-
nost revizorjev in revidiranca, v inte-
resu tako delničarjev kot uprave pa je,
da je revizija strokovna in neodvisna
ter da so priporočila o dobrih praksah
oziroma o odpravi morebitnih napak
pravočasna in korektna," še poudarjajo
v MDS in dodajajo, da je njihov predlog
podan izključno zaradi zagotavljanja
kontinuitete visokih standardov kor-
poracijskega upravljanja in nadzora, ki
jih je v preteklosti zagotavljalaKrka in
je zaradi tega prejela več nagrad Ljub-
ljanske borze.

Z obema nasprotnima predlogoma
bi lahko v MDS uspeli, še posebno ker
si tudi državni lastniki, ki imajo pona-
vadi na skupščinah Krke večino glasov,
zaradi praznih blagajn želijo vse višje
dividende in ker bi bilo res nenavad-
no, če bi družba, kot je Krka, na tako
visoki stopnji korporativnegaupravlja-
nja na koncu res imela že 17. leto zapo-
red istega revizorja. Pri nadzorniških
prejemkih, predlagano je od 19.375 do
23.250 evrov bruto letnega plačila ter
še po 220 oziroma 275 evrov bruto za
vsako sejo nadzornega sveta oziroma
sejo komisije nadzornega sveta, še ni
bilo podanih nasprotnih predlogov.Pa
tudi ne za odkup lastnih delnic (trenut-
no jih Krka že ima v lasti 1,800.270 ali
5,082 odstotka vseh), kjer bo po novem
dana tudi možnost uvrstitve teh last-
nih delnic na katero izmed tujih borz
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kot najbolj verjetna se sicer omenja
kotacija na Varšavski borzi.


