
Oporečniki uprave Perutnine
Ptuj so bili spet preglasovani
Skupščina Delničarji ne bodo dobili dividend, bilančni
dobiček 4,77 milijona je le papirnat izračun
Ptuj - Skupščina delničarjev
Perutnine Ptuj je bila sicer dol-
ga, vendar je glede na pred-
hodno napovedovane viharje
potekala zelo gladko in mir-
no. Lastniki delnic letos spet ne
bodo dobili dividend, uprava in
nadzorni svet pa sta za lansko
delo dobila razrešnico.
Franc milošič
Na 18. skupščini je bilo kar 93,7
odstotka lastnikov z glasovalnimi
pravicami in s skoraj 70 odstotki
so podprli predlog uprave, da se 4,7
milijona evrov bilančnega dobička
ne razporedi, polovica pa ostane v
rezervah. Tako so preglasovali na-
sprotni predlog malih delničarjev

in Perutninarske zadruge, da bi
tretjino dobička razdelili za divi-
dende. Dobiček je namreč bilančni
in tega denarja v Perutnini ni, lan-
sko poslovanje dejanskega dobička
ni prineslo, zato mošnjička za raz-
deljevanje splbTi nima.

Tudi zapleta v nadzornem sve-
tu niso rešili. Ta ima namesto
šest le pet članov (eden je kmalu
po izvolitvi umrl, novega pa niso
imenovali) in tako bo ostalo še
v prihodnje, saj se ta sedanjemu
svetu mandat izteče prihodnje
leto. Tako je obveljalo stališče
uprave, naj takšen nadzorni organ
ostane do naslednjega izbiranja.
Prav zaradi nepopolnosti nadzor-
nega sveta je nekaj časa obstajala
nevarnost, da ta ne bi dobil razre-
šnice za lani.

Največ časa je lastnikom Peru-
tnine Ptuj vzelo posebno revizij-
sko poročilo o poslovnih potezah
uprave v letih 2007 do 2011. S po-
ročilom revizijske hiše BDO iz Lju-
bljane, ki jo je izbrala Perutnina, so
se le seznanjali, saj ga je nadzorni
svet pred tem že sprejel. Društvo
malih delničarjev bo zahtevalo so-
dno preverjanje sklepa o dobičku
in o poročilu posebne revizije.

Direktor Perutnine dr. Roman
Glaser pa po skupščini ni skrivai
zadovoljstva, saj je njegova upra-
va dobila 99,8-odstotno podporo,
posebno revizijsko poročilo pa
je podprlo 88,1 odstotka lastni-
kov. Poudaril pa je, da se je lanska
2,3-milijonska izguba nabrala v
družbah, predvsem v Srbiji, ki so
povezane v skupino Perutnina.


