
   

 
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 to čki 2 dnevnega reda 24. skupš čine  

delniške družbe Krka, d. d., Novo mesto, 
 
 

ki bo 5. 7. 2018 ob 13. uri v Hotelu Šport na Oto čcu . 
 
 

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 to čki 2.2 se glasi: 
 
»Bilančni dobiček za leto 2017 v višini 169.230.538,48 EUR se uporabi za naslednje namene: 
- za dividende (3,50 EUR bruto na delnico)     112.115.493,00 EUR 
- za druge rezerve iz dobička          28.557.522,74 EUR 
- za prenos v naslednje leto          28.557.522,74 EUR 
 
Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 19. 7. 2018, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, 
vodeno pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 18. 7. 2018.« 
 
Predlogi sklepov pod to čkami 2.1 in 2.3 in 2.4 ostajajo nespremenjeni. 
 
Obrazložitev nasprotnega predloga 
Društvo MDS ocenjuje, da finančni položaj družbe omogoča izplačilo višje dividende in zato 
predlagamo dividendo v višini 3,50 EUR oziroma 112.115.493,00 EUR. Glede na borzni tečaj delnice 
Krke, na dan 1. 6. 2018 (58,00 EUR), bi dividenda v predlagani višini (3,50 EUR), pomenila 6,03 % 
donosnost na delnico, kar ocenjujemo da bi imelo pozitivne učinke na samo trgovanje z delnico.  

Krka ima hkrati na dan 31. 12. 2017 oblikovanih za 1.129.172,00 EUR rezerv iz dobička, zato v 
Društvu MDS menimo, da izplačilo višjega dobička v ničemer ne bi ogrozilo poslovanje družbe.« 

 
Stališ če 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 2017 izplača dividenda v višini 2,90 
EUR bruto na delnico, temelji na Krkini politiki stalne rasti dividend, saj je predlagana dividenda 5,5 % 
višja od lanske. Predlog upošteva finančne potrebe družbe za njeno rast, razvoj novih izdelkov, 
vlaganja v povečanje proizvodnih in drugih zmogljivosti.  
 
Predlog uprave in nadzornega sveta družbe zagotavlja ob zaključnem tečaju delnice Krke na 
dan 31. 5. 2018 dividendno donosnost v višini 5,07 %, kar je po podatkih Reutersa trikrat višja 
donosnost od povprečne dividendne donosnosti v farmacevtski industriji.  
 

Novo mesto, 6. 6. 2018 

 

 

                                                                                                    Jože Colarič 
                                                                                                    predsednik uprave in generalni direktor 


