Na podlagi določila 300. člena Zakona o gospodarskih družbah ter na podlagi pravil Ljubljanske borze,
d. d., uprava Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto objavlja

nasprotni predlog k točki 2 dnevnega reda 23. skupščine
delniške družbe Krka, d. d., Novo mesto,

ki bo 6. 7. 2017 ob 13. uri v Hotelu Šport na Otočcu.

Nasprotni predlog je družba Krka, d. d., Novo mesto prejela od Društva Mali delničarji Slovenije,
Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Društvo MDS).
Nasprotni predlog z obrazložitvijo k točki 2.2. se glasi:
»Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 142.658.499,48 EUR se uporabi za naslednje namene:
- za dividende (3,50 EUR bruto na delnico)
112.881.447,00 EUR
- za druge rezerve iz dobička
14.888.526,24 EUR
- za prenos v naslednje leto
14.888.526,24 EUR
Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2017, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo,
vodeno pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 19. 7. 2017.
V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo
tudi izplačila dividend, bo družba Krka na dan 20. 7. 2017 zagotovila sredstva za izplačilo vseh
dividend na računu KDD - Centralne klirinško depotne družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila
nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih
KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.«
Obrazložitev nasprotnega predloga
Društvo MDS ocenjuje, da finančni položaj družbe omogoča izplačilo višje dividende in zato
predlagamo dividendo v višini 3,50 EUR oziroma 112.881.447,00 EUR. Glede na zaključni tečaj
delnice Krke, na dan 6. 6. 2017 (53,70 EUR), bi dividenda v predlagani višini (3,50 EUR), pomenila
6,52 % donosnost na delnico, kar ocenjujemo da bi imelo pozitivne učinke na samo trgovanje z
delnico.
Krka ima hkrati na dan 31. 12. 2016 oblikovanih za 1.102.165,00 EUR rezerv iz dobička, zato v
Društvu MDS menimo, da izplačilo višjega dobička v ničemer ne bi ogrozilo poslovanje družbe.
Predlogi sklepov pod točkami 2.1, 2.3 in 2.4 ostajajo nespremenjeni.
Stališče uprave
Uprava družbe Krka, d. d., Novo mesto se s predlaganim nasprotnim predlogom ne strinja.
Predlog uprave in nadzornega sveta družbe, da se delničarjem za leto 2016 izplača dividenda v višini
2,75 EUR bruto na delnico, temelji na Krkini politiki stalne rasti dividend, saj je predlagana dividenda
skoraj 4 % višja od lanske. Predlog upošteva finančne potrebe družbe za njeno rast, razvoj novih
izdelkov, vlaganja v povečanje proizvodnih in drugih zmogljivosti ter prevzeme.
Predlog uprave in nadzornega sveta družbe zagotavlja ob zaključnem tečaju delnice Krke na
dan 6. 6. 2017 dividendno donosnost v višini 5,12 %, kar je po podatkih Reutersa več kot trikrat višja
donosnost od povprečne dividendne donosnosti v farmacevtski industriji.
Novo mesto, 9. 6. 2017
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