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Novo mesto, 7. 7. 2017 

Zadeva: Odgovori na vprašanja, zastavljena na 23. skupščini Krke, d. d., Novo mesto    

"KRKA, d. d. Novo mesto (v nadaljevanju »Krka«) vam posreduje odgovore na vprašanja, ki ste 

jih zastavili upravi družbe Krka na 23. skupščini družbe dne 6. 7. 2017 v zvezi s finančno naložbo – 

deležem Krke v družbi POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO d.o.o. (v nadaljevanju »PSK«). 

Družba Krka je na podlagi sodne poravnave, sklenjene 10. 2. 1998 pred Okrožnim sodiščem v 

Krškem, opr.št. Pg 29/97, prevzela poslovni delež v družbi PSK v višini 84,1572077 %. Sodna 

poravnava je ugotovila, da znaša delež Krke 5,3828725 %, za razliko pa določila, da se v skladu z 

dogovorom med takratnimi deležniki v sodnem registru začasno Krka vpiše v svojem imenu in za 

račun vseh (so)tožnikov kot imetnica, ter po njihovih pooblastilih zastopa v sporu vse solastnike. 

Sodna poravnava tudi nedvoumno določa, da bo Krka vsem (so)tožnikom na njihovo zahtevo 

prenesla njihove deleže. Vsi upravičenci do prenosa so imeli v tem sodnem postopku položaj tožeče 

stranke in bili seznanjeni s svojimi upravičenji do prenosa poslovnih deležev. Tako je prenos 

poslovnega deleža v družbi PSK od leta 1998 dalje zahtevalo 75 družbenikov. Krka je z vsakim od 

njih takoj sklenila pogodbo o prevzemu ustreznega poslovnega deleža in tako poskrbela za izvršitev 

svoje obveznosti po sodni poravnavi. Postopek prenosa poslovnih deležev še vedno poteka, do 

danes prenosa ni zahtevalo 15 družbenikov. 

Iz vsega navedenega izhaja, da Krka dosledno spoštuje vsa pravila in kodekse korporativnega 

upravljanja. 

Krka v svojih računovodskih izkazih izkazuje naložbo v PSK v višini 5,3828725 % oziroma 

4.941,71 EUR. 

Krka je sicer lastnica 25 počitniških enot v Turističnem naselju Bučanje na otoku Lošinj na 

Hrvaškem, ki so bile izgrajene v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja  v sklopu skupnih vlaganj 

slovenskih podjetij v izgradnjo naselja Bučanje.  Knjigovodska vrednost navedenih enot na dan 7. 7. 

2017 znaša 278.083,74 EUR. 
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Družbi Krka ni znano, da bi bili katerikoli član uprave ali nadzornega sveta ali njihovi družinski 

člani lastniki nepremičnin v turističnem naselju Bučanje, ki bi jih pridobili s pravnimi posli s 

tretjimi. 

Odgovori na vprašanja delničarja Facig d.o.o. bodo objavljeni na spletnih straneh družbe, in sicer v 

mapi »Za vlagatelje, Dokumenti, Skupščine delničarjev". 

Krka, d. d., Novo mesto 

  Uprava 


