
KAPITALSKA DRUŽBA

P O S L A N O  2.2. f .  20/17

Upravi družbe 
Peratnina Ptuj, d. d. 
Potrčeva c. 10 
2250 Ptuj

Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o 
gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica 24. skupščine delničarjev družbe 
Perutnina Ptuj, d. d., ki bo dne 30.8.2017

N A SP R O TN I PREDLOG

V Ljubljani, dne 18.8.2017

K ap ita lska  družba poko jn inskega in inva lidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119,1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, te lefaks 01 4746 747

Družba je  vp isan a  pri o k rožnem  sod išču  v  L jub lja n i v reg is trskem  vložku 1 /2 8 73 9 /0 0 ; m a tičn a  št. 5986010;
ID št. za DDV S I59093927; TRR št. 02913-0014156131 p ri N ovi L jub ljansk i banki, d. d .; osno vn i kap ita l: 304 .809 .480 ,50  EUR.
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Kapitalska družba, d. d., (v nadaljevanju predlagateljica) je imetnica 586.392 delnic družbe Perutnina 
Ptuj, d. d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 5,37% osnovnega kapitala družbe, s čimer je 
izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 1), točke 2. dnevnega reda in sporoča, 
da bo na skupščini ugovarjala predlogu uprave in nadzornega sveta, ter da bo skušala ostale 
delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

Točka 2. dnevnega reda -  Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu 

svetu družbe za poslovno leto 2016

Predlog sklepa š t . l ) :

Bilančni dobiček za leto 2016, v višini 6.700.300,70 EUR se uporabi, kot sledi:
- del bilančnega dobička v višini 5.141.765,76 EUR se uporabi za izplačilo dividende 

delničarjem v bruto višini 0,48 EUR na delnico
preostali del bilančnega dobička, v višini 1.558.534,94 EUR, ostane nerazporejen in bo o 

njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Dividende bo družba izplačala dne 29. 9. 2017, delničarjem, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri 
KDD- Centralna klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana, na dan 28.9.2017.

Obrazložitev:

Predlagateljica se ne strinja v celoti s predlogom sklepa št. 1), ki sta ga predlagala v sprejem uprava 
in nadzorni svet družbe v okviru 2. točke dnevnega reda skupščine. Predlagateljica predlaga, da se 
glede na dosežene poslovne rezultate družbe v letu 2016 del bilančnega dobička uporabi za izplačilo 
dividend delničarjem, in sicer v znesku 5.141.765,76 EUR oziroma 0,48 EUR na delnico. Pri izračunu 
izplačila dividende na delnico je upoštevano, da 200.488 lastnih delnic, ki so v lasti družbe na dan 
16.8. 2017, ni upravičenih do izplačila dividende.
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Predlagani znesek, ki se naj nameni za izplačilo dividend delničarjem družbe predstavlja 50 % čistega 
poslovnega izida skupine Perutnina Ptuj, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe. Njegovo izplačilo 
po mnenju predlagateljice ne bi v ničemer poseglo v nadaljnje nemoteno poslovanje družbe oziroma 
ne bi v ničemer ogrozilo nadaljnje zdrave in stabilne rasti v družbi.

Skupina Perutnina Ptuj je namreč v letu 2016 bistveno izboljšala tako poslovne rezultate, kot svoj 
finančni položaj. Čisti poslovni izid skupine Perutnina Ptuj, ki pripada lastnikom obvladujoče 
družbe je v letu 2016 znašal 10.414.487 EUR, kar je bistveno bolje kot v letu 2015 ko je le ta znašal 
-165.519 EUR. Neto finančni dolg skupine Perutnina Ptuj je konec leta 2016 znašal 35,5 mio EUR 
in seje glede na konec leta 2015 zmanjšal za 8,2 mio EUR. Kazalec neto finančni dolg/EBITDA je 
konec 2016 znašal le še 1,38, konec 2015 pa 2,11. Delež kapitala skupine v virih sredstev je konec 
leta 2016 znašal 42 %. Skupina je konec leta 2016 razpolagala z denaijem in denarnimi ustrezniki v 
višini 38.180.908 EUR.

Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklepa, ki sta 
ga podala uprava in nadzorni svet družbe ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih 
delničarjev.

k a p i t a l s k a  d r u ž b a
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