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Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 2. točko dnevnega
reda: »Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2014, vključno s seznanitvijo s
prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih
preveritve letnega poročila za leto 2014 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička
za leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2014«.
Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS) kot predlagatelj, Tomšičeva ulica 1,
1000 Ljubljana, vlaga, skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD‐1, Uradni list RS
št. 42/2006, popr. Uradni list RS št. 60/2006 in 65/2009 UPB3, 83/2009 Odl.US: U‐I‐165/08‐10, Up‐1772/08‐
14, Up‐379/09‐8, Uradni listi RS št.: 33/2011, 91/2011 in 100/2011 Skl.US: U‐I‐311/11‐5, Uradni listi RS št. :
32/2012, 57/2012 ter 82/2013) in veljavnim Statutom družbe Krka, d.d., nasprotni predlog k predlogu sklepa
2. točke dnevnega reda 21. skupščine delničarjev Krka, d.d., ki je sklicana za dne 20.08.2015 ob 13.00 uri v
Hotelu Šport na Otočcu. Obenem sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD‐1 na skupščini ugovarjal
objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:
I.

Nasprotni predlog k točki 2, ki glasi:

Predlog sklepa:
»2.1 Bilančni dobiček za leto 2014 v višini 181.488.404,86 EUR se uporabi za naslednje namene:
‐ za dividende (3,35 EUR bruto na delnico) 109.086.307,95 EUR,
‐ za druge rezerve iz dobička 36.201.048,46 EUR,
‐ za prenos v naslednje leto 36.201.048,45 EUR.
Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 30 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v
delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 25. avgusta
2015 (presečni datum 2).« Predlogi sklepov pod točkami 2.1, 2.3 in 2.4 ostajajo nespremenjeni.
Obrazložitev: Skladno z navedbami v letnem poročilu družbe, natančneje na 49. in 50. strani letnega poročila za
leto 2014 je družba Krka, d.d. realizirala 70,7 milijonov EUR drugih poslovnih prihodkov. Zgolj v zadevi
»Perindopril« je družba imela oblikovano rezervacijo v višini 47,5 milijonov EUR, v juliju 2014 pa je družba s strani
Evropske komisije prejela odločbo o plačilu kazni v višini 10 milijonov EUR, preostali del rezervacije, v višini 37,5
milijonov EUR pa je družba sprostila. Prav tako se je dodatno sprostila rezervacija v višini 1,4 milijona EUR v zadevi
Sanofi Aventis Francija, sočasno pa je družba prejela še povračilo sodnih stroškov v višini 20,8 milijonov EUR v
sporu z družbo AstraZeneco. Društvo MDS na osnovi navedenega predlaga, da se del sproščenih rezervacij
nameni za izplačilo izredne oz. povišane dividende delničarjem, saj gre za prosta sredstva, s katerimi družba
razpolaga in enkratno izplačilo višje dividende v ničemer ne bi ogrozilo poslovanja družbe niti začrtane strategije.
Društvo MDS predlaga, da se tako za dividendo nameni 3,35 EUR bruto na delnico, kjer je bil upoštevan
predlog Uprave in NS, ki predlagata redno dividendo v višini 2,20 EUR bruto skladno z dividendno politiko,
slednjemu pa je bila prišteta še izredna dividenda v višini 1,15 EUR bruto iz naslova sproščene rezervacija
iz zadeve »Perindopril« v višini slabih 37,5 milijona EUR.
Zahteva Društva MDS skladno z določili ZGD‐1: Uprava naj nasprotni predlog objavi na enak način, skupaj
z obrazložitvijo, kot je bil objavljen sklic skupščine, ter v terminih, ki jih določa ZGD‐1.
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