Na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah ter na podlagi pravil Ljubljanske
borze, d.d., uprava Krke, tovarne zdravil, d.d., Novo mesto objavlja
nasprotne predloge k posameznim točkam predloga sklica 15. skupščine delniške
družbe Krka, d.d., Novo mesto, ki bo dne 17. 6. 2010 ob 13. uri v Hotelu Šport na
Otočcu:
1.
Nasprotni predlog, ki ga je družba Krka dne 17. maja 2010 prejela od Društva – Mali
delničarji – Skupaj smo močnejši iz Ljubljane, Dalmatinova 10
Nasprotni predlog k točki 2.2., ki glasi:

Bilančni dobiček za leto 2009 v višini 161.749.148,26 EUR se uporabi:
- za dividende
61. 177.095,00 EUR (1,81 EUR bruto na delnico)
- za druge rezerve iz dobička
50.286.026,13 EUR,
- za prenos v naslednje leto
50.286.026,13 EUR.
O uporabi sredstev za druge rezerve in za prenos v naslednja leta mora podati soglasje
nadzorni svet družbe, uprava družbe pa je dolžna o tem objaviti ustrezno javno sporočilo
preko sistema SEONET.
Dividende se delničarjem začno izplačevati v roku 30 dni po končani skupščini in sicer
po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, na dan 21. 6. 2010 (presečni datum 2).

Delničarjeva utemeljitev nasprotnega predloga:
Glede na rast čistega dobička v poslovnem letu 2008 in 2009 ter predvsem ob
upoštevanju dejstva, da preneseni dobiček že več let zapored predstavlja večkratnik
predlaganih dividend, kot delničar predlagamo, da trendu rasti dobička sledi tudi izplačilo
dividend. Rast čistega dobička v letu 2008 in 2009 je bila skoraj 39-odstotna.
Glede na prej navedena dejstva menimo, da lahko družba delničarjem razdeli višje
dividende, in sicer v višini 1,81 EUR na delnico, kar pomeni, da bi bilo skladno s tem
delničarjem razdeljenega le 37,82 % čistega dobička leta 2009. Tako 62,18 % dobička
delničarji še vedno puščamo v upravljanju v družbi in plemenitenju v okviru načrtov, ki
jih je potrdil nadzorni svet s sprejemom strateškega poslovnega načrta družbe.
S tem izplačilom bi nagradili zveste delničarje, ki so pomemben obrambni zid pred
morebitnimi prevzemi in spodbudili tudi še večje zanimanje za nakup delnic družbe. Za
izplačilo dividend se uporabijo sredstva, ki so bila prenesena v naslednja leta na preteklih
skupščinah družbe.

Predlagana dividenda tudi ne odstopa bistveno od predstavljene usmeritve KAD-a in
SOD-a glede razdelitve dobičkov v delniških družbah, saj so najavili, da pričakujejo
delitev vsaj 1/3 ustvarjenega dobička in naš predlog je le malce višji, saj moramo
upoštevati, da je potrebno nagraditi tudi tveganje, ki ga investiranje v delnice predstavlja.
Zato upamo, da bosta ta sklep podprla tudi oba paradržavna sklada, ki sta največja
posamična lastnika Krke, d.d.
2.
Nasprotni predlog, ki ga je družba Krka dne 20. maja 2010 prejela od Društva – Mali
delničarji – Skupaj smo močnejši iz Ljubljane, Dalmatinova 10
Nasprotni predlog k točki 3, ki glasi:
Za člane nadzornega sveta se za dobo 5 let izvolijo:
- mag. Adolf Zupan,
- Stojan Auer,
- doc. dr. Sergeja Slapničar,
- mag. Jože Lenič,
- Vincenc Manček,
- prof. dr. Julijana Kristl.
Mandat nastopijo 21. junija 2010.
Delničarjeva utemeljitev nasprotnega predloga:
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je
nominacijskemu odboru Krke, d.d. že 19. marca 2010 predlagalo v presojo več
kandidatov za člane v nadzornem svetu. Tudi Zavod za izobraževanje in zastopanje malih
delničarjev Maribor je v roku storil enako. Vsi predlagani kandidati so predložili
potrebne izjave in življenjepise. Društvo MDS je na lanskoletni skupščini Krke, d.d.,
katere se je udeležilo kot prve od lastne ustanovitve dalje, organizirano in v lastni režiji
zastopalo zavidljivih 3,02 % prisotnega kapitala, ter bilo 3. največji prisotni delničar na
skupščini. Zato smo pričakovali, da bodo odgovorni v nominacijskem odboru tudi glede
na dejstva, da imajo mali delničarji nekaj čez 44 % lastništva v družbi, morda pripustili k
delu v nadzornem svetu vsaj kakšnega izmed več predlaganih kompetentnih kandidatov,
tako s strani Društva MDS, kot tudi Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih
delničarjev Maribor. Ker temu ni bilo tako, je edina možnost, da podamo nasprotni
predlog in poskušamo zanj na skupščini pridobiti potrebno večino.
3.
Nasprotni predlog, ki ga je družba Krka dne 20. maja 2010 prejela od Vseslovenskega
združenja malih delničarjev VZMD iz Ljubljane, Salendrova 4
Nasprotni predlog k točki 2.2., ki glasi:
Bilančni dobiček za leto 2009 v višini 161.749.148,26 EUR se uporabi:

- za dividende
- za druge rezerve iz dobička
- za prenos v naslednje leto

50.699.250,00 EUR (1,50 EUR bruto na delnico)
62.284.849,13 EUR,
48.765.049,13 EUR.

Dividende se delničarjem začno izplačevati v roku 60 dni po končani skupščini, in sicer
po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbe,
d.d., Ljubljana, na dan 21.6.2010 (presečni datum 2).
Delničarjeva utemeljitev nasprotnega predloga:
Družba Krka, d.d., ima preko 82.000 malih delničarjev, ki jim – zlasti v težjih časih in
okoliščinah zaostrenih gospodarskih razmer – prejemki v obliki dividend pomenijo še
neprimerno več kot sicer. Krka je v preteklih letih izplačevala sorazmerno nizke
dividende, preostale ustvarjene dobičke - oziroma njihov dobršen del – pa prenašala in
namenjala rezervam za svoje razvojne načrte.
Glede na dejstvo, da celoten znesek dividend – z vidika ustvarjenega dobička družbe, in
njenih investicijskih izdatkov – ni velik, smo v VZMD mnenja, da bi bilo smiselno v
težkem letu dividende opazneje povišati. K takšnemu ravnanju VZMD tudi sicer poziva
upravljavce in predstavnike gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, ki so v sorodnih
okoliščinah zmožne slediti in presegati začrtane dividendne politike ter višine izplačanih
dividend v preteklih letih.
To bi delničarjem, posebej malim, vsekakor veliko pomenilo in hkrati utrdilo prepričanje,
da družba Krka razume položaj malih delničarjev ter ceni njihovo pomembno in stabilno
prisotnost v lastniški strukturi družbe – zato jim v težkih časih, kljub slabšemu
poslovanju »stoji ob strani«. Ob tem v VZMD izpostavljamo, da so v preteklosti družbi in
njenim načrtom stali ob strani tudi mali delničarji, ko so podpirali razvojno usmerjeno
politiko sorazmerno nizkih dividend.
Ob tem že samo dejstvo, da bi za povišane dividende, kot jih predlaga VZMD, zadoščala
že manj kot tretjina zgolj bilančnega dobička v letu 2009, nazorno kaže, da ima Krka na
razpolago več kot dovolj virov za izplačilo predlaganih višjih dividend – brez
kakršnihkoli negativnih vplivov ali ovir siceršnjim razvojnim načrtom družbe.
Nenazadnje je predlog VZMD, glede delitve dobičkov v delniških družbah, skladen tudi z
usmeritvami Kapitalske družbe, d.d. (KAD) in Slovenske odškodninske družbe, d.d.
(SOD), zato v VZMD pričakujemo odločilno podporo nasprotnemu predlogu tudi s strani
dveh največjih delničarjev Krke (skupaj 24,85%).
4.
Nasprotni predlog, ki ga je družba Krka dne 20. maja 2010 prejela od Vseslovenskega
združenja malih delničarjev VZMD iz Ljubljane, Salendrova 4
Nasprotni predlog k točki 3, ki glasi:

Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za dobo 5 let izvolijo:
-

prof. dr. Julijana Kristl,
mag. Jože Lenič,
Vincenc Manček,
Mojca Osolnik Videmšek,
Alenka Podbevšek in
doc. dr. Sergeja Slapničar.

Mandat nastopijo 21.6.2010.
Delničarjeva utemeljitev nasprotnega predloga:
Povzetek: VZMD je nominacijskemu odboru predlagalo kandidate za nadzorni svet Krke,
d.d., Novo mesto že 25. 2. 2010 in predlagalo dr. Marjana Česna, Alenko Podbevšek in
dr. Ludvika Toplaka. Z nelagodnim presenečenjem so sprejeli odločitev nadzornega sveta
Krke, d.d., Novo mesto, ki je razvidno iz sklica 15. skupščine, saj med predlaganimi
kandidati ni nobenega kandidata, ki bi ga predlagalo Združenje malih delničarjev. VZMD
ne vidi nikakršnega razloga, da kljub deležu, ki ga mali delničarji vseskozi predstavljajo
v lastniški strukturi družbe, temu segmentu delničarjev odreka pravico do predstavnikov
v nadzornem svetu. Z nasprotnim predlogom predlagajo le nadomestitev enega od
predlaganih kandidatov, in sicer Matjaža Rakovca s kandidatko Alenko Podbevšek.
Prepričani so, da ima kandidat Matjaž Rakovec dovolj nalog in odgovornosti, pri čemer
so našteli vrsto funkcij, ki jih opravlja.
Mnenje uprave k nasprotnim predlogom:
- k točki 2.2. sklica skupščine:
Uprava družbe Krka, d.d., Novo mesto se s predlaganima nasprotnima predlogoma ne
strinja. Predlog uporabe bilančnega dobička, kot sta ga predlagala uprava in nadzorni
svet, je skladen z dividendno politiko in poslovnim načrtom družbe. Uprava zagovarja
zmerno rast dividend ne glede na nihanje dobička. S takšno dividendno politiko se je v
preteklih letih, ko je odločala o uporabi bilančnega dobička, strinjala tudi skupščina
delničarjev, saj je vsakokrat potrdila uporabo bilančnega dobička, vključno z višino
dividende, kot sta jo predlagala uprava in nadzorni svet družbe. Pri tem je potrebno tudi
poudariti, da skupščina ne odloča o čistem dobičku, pač pa odloča o bilančnem dobičku,
kjer pa je rast nižja kot je rast čistega dobička v preteklih letih. Uprava meni, da je zaradi
zagotavljanja dolgoročne uspešnosti družbe dobiček potrebno v čim večji meri namenjati
razvojnim projektom in investicijskim vlaganjem, katerih obseg je tako v letošnjem kot
tudi v naslednjih letih zelo velik.
Ravno tako se uprava ne strinja s predlaganim rokom izplačila dividend, saj je predlog
uprave in nadzornega sveta za izplačilo v 60 dneh po skupščini usklajen s finančnim
načrtom poslovanja družbe Krka.

- k točki 3 sklica skupščine:
Uprava družbe Krka, d.d., Novo mesto se do nasprotnih predlogov ne opredeljuje, saj je
predlagatelj predloga sklepa skladno z zakonom nadzorni svet.
Nasprotni predlogi so na vpogled na sedežu družbe in od njihove objave v Delu tudi na
spletni strani Krke www.krka.si.

Novo mesto, 25. maj 2010
Jože Colarič
predsednik uprave in
generalni direktor

