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Ljubljana - Družba Medex se je
preoblikovala iz delniške družbe v
d.o.o. Odločitev o tem so delničarji,
med katerimi je preko podjetja
Martal največja predsednica upra-
ve Aleša Kandus Bencina, sprejeli
na julijski skupščini.

V Medexu razlagajo, da je imela
delniška družba manj kot trideset
delničarjev, zato so se delničarji na
junijski skupščini odločili, da zara-
di stroškovne optimizacije spreme-
nijo pravno organizacijsko obliko v
d.o.o. Na skupščini je bilo prisotne-
ga 95,58 odstotka kapitala, pri če-
mer se večina malih delničarjev
skupščine ni udeležila.

Na vprašanje, ali so se mali
delničarji strinjali z odpravnino v
višini 30 evrov po delnici, v Medexu
niso odgovorili. Po prvotnem pre-
dlogu uprave Medexa bi mali delni-
čarji, ki bi nasprotovali preobliko-
vanju v d.o.o., prejeli denarno od-
pravnino v višini 40 evrov za delni-
co. Toda podjetje EBS group, ki je v
lasti soproga predsednice uprave
Gregorja Benčine (2,79-odstotni
lastnik Medexa), je z nasprotnim
predlogom na skupščini, ki so ga
delničarji podprli, predlagal izpla-
čilo odpravnine v višini 30 evrov za

delnico.
Bencina je svoj predlog utemeljil

s tem, da je odpravnina v višini 40
evrov za delnico zaradi gospodar-
skih razmer pretirana. Predlog je
ponazoril s tem, da je na primer
delnica Krke, ki velja za prvovrstno,
od leta 2008 izgubila 40 odstotkov
vrednosti. Bencina je tudi izposta-
vil, da je Medex v letu 2008 kupoval
lastne delnice po 30 evrov za
delnico, kar po njegovem mnenju
gotovo predstavlja pošteno vredno-
st tudi za odpravnino. Knjigovod-
ska vrednost Medexove delnice je
od leta 2008 narasla in je konec
lanskega leta znašala približno 106
evrov.

Iz zapisnikov skupščin in letnih
poročil Medexa je razvidno, da je
družba v letu 2008 (mogoče pa tudi
v prvi polovici leta 2009) kupila
6666 lastnih delnic, kar je predsta-
vljalo 5,8 odstotka vseh delnic. Za
te delnice, ki so bile kmalu po
nakupu umaknjene, je Medex od-
štel 200.000 evrov. S kupovanjem in
umikom lastnih delnic se je pove-
čalo lastništvo obstoječim delni-
čarjem.

Iz zapisnikov skupščin v zadnjih
dveh letih je tudi razvidno, da so

mali delničarji na vsaki skupščini z
nasprotnimi predlogi predlagali iz-
plačilo dividend, vendar jih je blok
lastnikov, povezan s Kandus-Benči-
novo, vedno preglasoval. Od konca
leta 2008, ko je znašal 6,4 milijona
evrov, do 31. decembra lani se je
bilančni dobiček Medexa povečal
na dobrih osem milijonov evrov.

Konkretnih številk poslovanja v
letošnjem letu v Medexu niso želeli
razkriti. Pojasnili pa so, da s po-
močjo razvoja inovativnih izdelkov
in povečanimi trženjskimi aktivno-
sti v letošnjemletu poslujejo stabil-
no in v okviru zastavljenih ciljev.

V lanskem letu je Medex dosegel
10,15 milijona evrov prihodkov od
prodaje, kar je bilo za devet odstot-
kov več kot leto pred tem. Čisti
dobiček se je povečal za 13 odstot-
kov na 1,25 milijona evrov. Konec
leta 2009 je imel Medex, od bilan-
čne vsote v višini od 10,8 milijona
evrov, le 11,6 odstotka dolžniškega
kapitala. Zaradi najema kratkoroč-
nega posojila v višini 2,5 milijona
evrov se je dolžniški kapital v
minulem letu povečal za dobrih 14
odstotkov in je konec lanskega leta
znašal 26 odstotkov.



Medex, ki je v
večinski lasti
predsednice uprave
Aleše Kandus
Bencina, se je
preoblikoval iz
delniške družbe v
d. o. o. Malim
delničarjem, ki bi
preoblikovanju
nasprotovali, je
uprava družbe sprva
nameravala izplačati
denarno nadomestilo
v višini 40 evrov za
delnico, s čimer pa
se ni strinjal delničar
podjetje EBS group,
ki je v lasti Gregorja
Benčine, soproga
Kandus-Benčinove.
Po mnenju Gregorja
Benčine je
odpravnina v višini
30 evrov na delnico
primerna.

Medex že dolgo v družinski lasti
Iz delniške knjige je razvidno, da podjetje Martal, ki je v lasti Aleše
Kandus Bencina, obvladuje 47,3-odstotni lastniški delež Medexa. Drugi
največji lastnik, s 25,09 odstotka delnic, je podjetje Almi, v katerem ima
Kandus-Benčinova 40-odsotni lastniški delež, njen oče Aleš Mižigoj pa
60-odstotnega. Mižigojeva druga hči Milojka Mižigoj je 12,29-odsotna
lastnica, kot fizična oseba pa Aleš Mižigoj obvladuje še 6,39-odstotni
lastniški delež. Soprog Kandus-Benčinove Gregor Bencina je preko
podjetja EBS group 2,79-odstotni lastnik Medexa.


