
SKUPŠČINA KRKE

Krka bo na delnico izplačala 1,4 evra dividend - Napovedani dve izpodbojni tožbi - V prvi polovici
leta zabeležili 6-odst. rast - Največja rast na vzhodu - Povečali sklad lastnih delnic
Boris Blalč
OTOCEC • Od nekaj manj kot
170 milijonov evrov lanskega
dobička bo Krka za dlvidende
delničarjem namenila dobro
četrtino (47 milijonov evrov) oz.
1,4 evra na delnico. To je
precej več kot lani, ko je Krka
na delnico izplača 1,1 evra
dlvidende oz. skupaj 37
milijonov evrov.

Kljub občutnemu, kar 27 odst.
povišanju dividend so na skup-
ščini na Otočcu prejšnji četrtek
obravnavali tudi nasprotni pred-
log Društva malih delničarjev -
skupaj smo močnejši, po kate-
rem bi na delnico izplačali 1,6 ev-
ra. Društvo je nasprotovalo tudi
izboru revizijske hiše KPMG Slo-
venija, ki poslovanjeKrke nadzi-
ra že 15 let. Lastniki so oba pred-
loga z veliko večino zavrnili. Dru-
štvo malih delničarjev je zato
napovedalodve izpodbojni tožbi,

ki pa na izplačilo izglasovanih
dividend ne bosta vplivali.

Skupina Krka je v prvi polovi-
ci letošnjega leta sicer prodala
za 528,8 milijona evrovizdelkov
in storitev, kar je za 6 odst. več
kot v enakem obdobju lani (lan-
ska rast ob polletju je znašala 5
odst.). Največ, za kar 14 odst. so
povečali prodajo v regiji Vzhod-
na Evropa, ki s 25-odst. deležem
v prodaji skupine predstavlja
drugo največjo prodajno regijo.
Na prvem mestu ostaja Srednja
Evropa, kjer so prodajo poveča-
li za odstotek. Za naložbe je sku-
pina Krka v prvi polovici leta na-
menila 53,1 milijona evrov, od
tega 45,5 v matični družbi in 7,6
milijona v odvisnih družbah. Ap-
rila je tako stekla proizvodnja na
prviliniji91 milijonov evrov vred-
nega novega obrata za proizvod-
njo trdnih farmacevtskih oblik, s
katerim proizvodne zmogljivosti

povečujejo na 2,5 milijarde tablet
letno, v Rusiji pa so februarja
začeli graditi nov distribucijski
center in novo tovarno za proiz-
vodnjo trdnih farmacevtskih ob-
lik. Na skupščini so delničarjiup-
ravi družbe podelili tudi poobla-
stilo za pridobivanje lastnih del-
nic v višini do 10 odst. vseh del-
nic, ki jih lahko Krka v okviru iz-
vajanja strategije prevzemovpo
novem uporabi tudi za zamenja-
vo za lastniške deleže v drugih
družbah ah za kotiranje na tujih
borzah. Krka ima trenutno v la-
sti 5,23 odst. lastnih delnic.
V skupini Krka je bilo ko-
nec junija 8.823 zaposle-
nih, kar je za 254 več kot v
začetku leta. Zunaj Slove-
nije je zaposlenih dobrih
48 odst. vseh Krkinlh sode-
lavcev, najmanj univerzitet-
no izobrazbo pa Ima 52
odst. zaposlenih.


