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Ljubljana, 15. oktober 2015 

 

Spoštovani gospod Zvonimir Mršić, Predsednik Uprave! 
 
V Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) med drugim pozorno spremljamo dogajanja in 
postopke, povezane z nakupom/prodajo večinskega deleža ter prevzemom družbe ŽITO prehrambena 
industrija, d.d. (v nadaljevanju ŽITO, d.d.), oz. delnic z oznako ZTOG - katerih imetnik je tudi VZMD - s strani 
družbe PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. (v nadaljevanju PODRAVKA, d.d.); seveda pa tudi sodni 
postopek, ki smo ga sprožili preko odvetniške družbe v imenu 111 delničarjev  - gre za izpodbijanje spornega 
2.1. sklepa o ne-delitvi dobička, ki je bil sprejet na 21. skupščini družbe ŽITO, d.d., dne 19. 6. 2015. 
 
Dne 14. 10. 2015 je družba ŽITO, d.d., preko portala SeoNet delničarje in javnost obvestila, da je dne 13. 10. 
2015 prejela Zahtevo za sklic skupščine delničarjev, pri čemer je navedla tudi v Zahtevi predlagane točke 
dnevnega reda. Iz predlagane točke 3 izhaja, da se bodo delničarji na skupščini seznanili tudi z odstopi 
članov Nadzornega sveta družbe. Ob tem smo v VZMD zaskrbljeni, saj družba ŽITO, d.d., doslej ni podala 
nikakršnega obvestila o morebitnem odstopu članov Nadzornega sveta - ali drugi tovrstni informaciji, ki bi 
utegnila biti tudi cenovno občutljiva - kar bi bila družba v takšnem primeru nedvomno dolžna storiti.  
 
Hkrati se nam zastavlja vprašanje, ali morda novi večinski delničar, družba PODRAVKA, d.d., razpolaga z 
informacijami, ki niso dostopne preostalim, preko 8.800 delničarjem?! S tem v zvezi vas prosimo za 
informacijo, ali v družbi PODRAVKA, d.d., razpolagate z informacijo, da je kateri izmed članov Nadzornega 
sveta odstopil ali izrazil takšno namero, in v kolikor s tako informacijo razpolagate, kje ste to informacijo 
pridobili. 
 
Dovolite, da ob tej priložnosti pozovemo družbo PODRAVKA, d.d., kot (večinsko) delničarko družbe ŽITO, 
d.d., ki zahteva sklic skupščine, da na dnevni red slednje uvrsti tudi točko, s katero bi vzpostavili zakonito 
stanje, skladno s 399. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ter prekinili sodni postopek, s 
katerim tako družbi ŽITO, d.d., kot VZMD in drugim delničarjem družbe ŽITO, d.d, nastajajo nepotrebni 
stroški. Ob tem izpostavljamo, da izplačilo vsaj zakonsko predvidenih minimalnih dividend, v skupni 
vrednosti 590.614,72 €, predstavlja za družbo ŽITO, d.d., le 2,3 % bilančnega dobička za leto 2014. Tudi zato 
smo v VZMD začudeni in zaskrbljeni, da se družba ŽITO, d.d., navkljub svoji dividendni politiki, jasni zakonski 
podlagi in lanskemu bilančnemu dobičku v višini 25.861.078,62 €, s pravnimi manevri poskuša izogniti delitvi 
dobička vsaj v zakonsko določenem minimalnem okviru. Slednje lahko popolnoma po nepotrebnem krni 
ugled družbe ŽITO, d.d., posredno pa tudi družbe PODRAVKA, d.d. 
 
V pričakovanju cenjenega odgovora vas lepo pozdravljam! 

Mag. Kristjan Verbič 
Predsednik VZMD 


