
Spoštovani delničarji Perutnine Ptuj
Leto 2012 je bilo izredno kompleksno poslovno leto. Na eni strani je poslovno okolje še enkrat zaznamovala vedno bolj izrazita globalna gospodarska kriza, 
skokovita rast cen surovin in  še dodatno spremenjeno potrošniško okolje. Ekonomsko okolje je imelo za posledico skrajno otežen oziroma onemogočen 
dostop do svežega kapitala, s katerim bi lahko zagnali hitrejši razvojni splet in širitev na nove trge, potrošniški pa spremembe v nakupnih navadah. V 
takšnem okolju smo morali glavnino virov usmeriti v našo osnovno dejavnost – perutninarstvo. 
To se je izkazalo za pravilen korak, ki je, ob optimiranju proizvodnje, dinamičnem upravljanju s stroški ter izvajanju inovativnih nabavnih procesov,  rezultiral 
v najvišji letni realizaciji Skupine Perutnina Ptuj, in sicer 261,8 milijona evrov. Pomembno pa je poudariti, da je bil dosežen EBITDA Skupine v višini skoraj 
25 milijonov evrov, kar je 30 odstotkov več kot leto poprej. To kaže na stabilnost in robustnost Skupine Perutnina Ptuj, še zlasti, če povzamemo dejstvo, da 
je EBITDA marža porasla na 9,5 odstotka, kar Perutnino Ptuj uvršča v sam vrh svetovnih proizvajalcev mesa. 
Vseeno smo poslovno leto, kljub načrtovani realizaciji, zaključili z negativnim bilančnim izidom, na katerega pa nismo imeli neposrednega vpliva, saj je 
posledica globalnih finančnih razmer zadnjih petih let. Zaradi razmer na trgu in specifičnosti v finančni industriji ter odnosa bančnega regulatorja do 
posameznih naložb v njej, posledično tudi deleža Perutnine Ptuj v Probanki, smo, skladno z zakonodajo in načeli racionalnega ter poštenega odraza 
finančnega položaja, do te naložbe oblikovali ustrezne rezervacije v višini 9.098.489 evrov. Vse to je pomembno vplivalo na poslovni izid Perutnine Ptuj in 
Skupine Perutnina Ptuj na bilančni ravni. Vendar smo tudi to izgubo uspeli v celoti pokriti z dobički iz preteklih let in drugih rezerv iz dobička.
Tako tudi v letošnjem letu ter v letih do 2017 ostaja Perutnina Ptuj stabilen prehranski sistem, referenca na perutninskem segmentu in pomemben 
zaposlovalec v regiji. Smo tako vpliven poslovni sistem, da ga javnost budno spremlja. Seveda je to za nas pozitivno, saj je naš namen poslovati maksimalno 
transparentno do vseh naših deležnikov – do zaposlenih in potrošnikov in seveda tudi do vas - delničarjev. V tem kontekstu se je ravno ob koncu lanskega 
poletja zgodilo več pomembnih korakov. Nadzorni svet Perutnine Ptuj je potrdil upravo za naslednji petletni mandat, z odločitvijo pa je počakal na izsledke 
posebne revizije, ki ni ugotovila nobenih nepravilnosti v vodenju. Lahko so ugotovili, kar je vsem, ki delamo v Perutnini, jasno že več časa. Perutnina Ptuj 
je prepoznana kot dobro organizirana, brez posebnih nepravilnosti v poslovanju in posebej brez oškodovanja družbe, kar ste na lanski seji sprejeli tudi 
delničarji Perutnine Ptuj. Zato smo prepričani, da je prihodnost še vedno perutninska in Perutninina. In tudi zato, ker je perutninsko meso vedno bolj 
priljubljeno in zato, ker ponuja najboljše razmerje med ceno, kakovostjo in zdravjem.
Vendar zahteva balansiranje ekonomike v aktualnih razmerah intenzivnost, vizijo in strategijo, hkrati pa tudi predvidevanje jutrišnjih trendov, kar je 
Perutnina Ptuj že dokazala, da zna in zmore. V zadnjih dvajsetih letih smo namreč vzpostavili mednarodni prehranski koncern, ki je danes v zreli razvojni 
fazi. Z uresničitvijo srednjeročnega cilja smo utrdili pozicijo prvega pridelovalca živil v svojem segmentu in razvili strategijo prihodnje rasti.
Imamo moč, imamo vizijo in imamo znanje, da v strateški prihodnosti rastemo in nadgradimo svoje poslovanje. Zavedamo se, da bo letošnje leto, in 
zelo verjetno tudi naslednja leta, zelo zahtevno. Na to smo pripravljeni oziroma smo že bili pripravljeni, ko smo zaznali svetovne ekonomske premike. 
Dva milijona ljudi vsakodnevno potrjuje, da delamo dobro. Zato ostaja naše primarno sporočilo, da je kakovost tista, ki je ustvarila naše ime in tista, ki 
zagotavlja poslovni uspeh. 
Na trgu bodo ostali le najboljši. Vendar najboljši na vseh ravneh. Kakovost živil je osnova, mi pa smo jo nadgradili s kakovostjo vseh poslovnih funkcij in odločanja. 

dr. Roman Glaser, predsednik uprave

Ptuj, junij 2013

Navodilo za izpolnitev pooblastila
Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščencem zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o 
predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila so navedena imena predlaganih pooblaščencev (na predlog uprave družbe Perutnina Ptuj, d.d.: Nataša ŠEGULA in Vlasta JEZA, na 
predlog VZMD – Vseslovenskega združenja malih delničarjev: mag. Kristjan VERBIČ) in dnevni red skupščine. V nadaljevanju pooblastila so pri vsaki točki dnevnega reda navedeni tudi 
predlogi sklepov z možnostjo za vašo odločitev (ZA ali PROTI), predlogi pooblaščencev in obrazložitve. Črtne kode so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju.
Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:
1.  Med predlaganimi pooblaščenci iz seznama izberite enega ter obkrožite številko pred imenom in priimkom ali ime in priimek izbranega pooblaščenca vpišite v posebno 

rubriko, na modro črto pri dnu prve strani pooblastila (STRAN 1). 
2.  Če pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum, je s tem vaše pooblastilo veljavno, pri čemer ste dali pooblaščencu navodilo, da o vseh 

predlaganih sklepih, navedenih v poglavju/sklopu A, glasuje ZA, razen pri predlogih pod točkama 4 in 7 ter nasprotnem predlogu, k predlogu sklepa pod točko 5.2., pri 
katerih pooblaščenki pod točkama 1 in 2 predlagata glasovanje PROTI, med tem ko pooblaščenec pod točko 3 predlaga glasovanje ZA.

3.  Če bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače, kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, morate pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti 
ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati (pravne osebe morajo tudi odtisniti žig). S tem ste dali pooblaščencu navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa 
ravnal izrecno po vaši volji. 

4.  V tekstu pooblastila je v poglavju/sklopu B navedeno glasovanje o morebitnih nasprotnih predlogih, ki so lahko podani v času od izdaje pooblastila oziroma na sami 
skupščini. Če v poglavju/sklopu B ne boste obkrožili ničesar ali boste obkrožili DA, boste dali vašemu izbranemu pooblaščencu možnost, da o morebitnih nasprotnih 
predlogih lahko glasuje PO LASTNI PRESOJI. Če pa boste obkrožili NE in se zraven podpisali (pravne osebe morajo tudi odtisniti žig), pooblaščenec o nasprotnih predlogih 
v vašem imenu ne bo glasoval (STRAN 4).

5.  Pooblastilo podpišite na koncu celotnega pooblastila na označenem mestu, ne pozabite vpisati tudi kraja in datuma izpolnitve pooblastila. Pravne osebe morajo 
obvezno odtisniti tudi žig (STRAN 4).

6.  Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb in drugih oseb brez poslovne sposobnosti izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki.
Izpolnjeno in podpisano pooblastilo ODPOŠLJITE V PRILOŽENI PREDPLAČANI KUVERTI (na naslov PERUTNINA PTUJ, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj) – NAJKASNEJE DO 
ponedeljka, 24. junija 2013.



Spoštovane delničarke, spoštovani delničarji družbe Perutnina Ptuj, d.d.
Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je nevladna organizacija, ki je kot izrecno civilno-družbeno gibanje nastajala spontano, 
predvsem spričo očitne in izrazite potrebe po povezovanju ter usklajenem delovanju malih delničarjev. Združenje smo ustanovili leta 2005, z željo 
po učinkoviti zaščiti pravic in premoženja malih delničarjev; zlasti, ker so v delniških družbah večji delničarji pogosto sprejemali odločitve v škodo 
manjših. Poslanstvo VZMD je vplivati na področno zakonodajo, spremljati dogajanja na delniškem trgu ter na področju upravljanja delniških družb. 
V VZMD posebej pozorno spremljamo tudi skupščine delniških družb, posebej tistih z velikim številom delničarjev. Tako smo se doslej - skladno 
z interesi malih delničarjev - dejavno vključili v stotere primere odločanj in postopkov na posameznih skupščinah, potencialnih oškodovanj, 
prevzemnih aktivnosti, iztisnitev, dokapitalizacij ipd.

Ob tem so mali delničarji postali prepoznavna in vse bolj emancipirana družbeno-ekonomska kategorija. Ponosni smo, da nam je uspelo 
učinkovito in celovito organizirati skrb za pravice in interese malih delničarjev ter uravnotežiti procese odločanja v številnih gospodarskih 
družbah in Republiki Sloveniji nasploh, pri čemer si neutrudno prizadevamo prispevati k izboljšanju razmer na kapitalskem trgu ter ugodnejšemu 
ekonomskemu položaju posameznika in družbe. Postali smo kredibilen in upoštevan sogovornik, tako pri pripravi področne zakonodaje ter pri 
sprejemanju odločitev o prihodnosti marsikatere gospodarske družbe, kakor tudi v širše-družbenem, evropskem in mednarodnem kontekstu.

VZMD že od leta 2006 razvija postopke in nenehno nadgrajuje standarde organiziranih zbiranj pooblastil za skupščine delničarjev. Tako smo v 
tem času vselej dosegali najvišje ravni strokovnosti, kakovosti, odzivnosti in učinkovitosti, ki smo jih v zadnjih letih uspešno nadgradili tudi z 
možnostmi sistema EuroVote, s katerim - poleg podpore tujim investitorjem v slovenske vrednostne papirje v okviru mednarodnih investitorskih 
programov investo.si (Invest to Slovenia) in invest-to.net (International Investors` Network) - zagotavljamo tudi vse potrebne pogoje za podporo 
slovenskim individualnim in institucionalnim investitorjem, ki vlagajo v državah EU, pa tudi širše – povsod tam, kjer ima VZMD vzpostavljene 
ustrezne stike oz. dogovore s preko 55 sestrskimi združenji. 

Tako je VZMD svoja prizadevanja in dejavnosti uspešno umestil tudi v mednarodni prostor, kjer je aktivni in polnopravni član vseh relevantnih 
združenj: Svetovne federacije investitorjev (WFI – World Federation of Investors) in Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev (EuroFinUse), 
ki je tudi nosilka projekta EuroVote, v katerega so vključene najuglednejše delniške družbe z domicijlem v EU, ki omogočajo delničarjem oddajo 
pooblastila tudi preko omenjenega evropskega portala za čezmejno zbiranje pooblastil delničarjev. 

Dogovor o skupni izvedbi organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev, ki sta ga sklenila Perutnina Ptuj, d.d., in VZMD, vam omogoča kompetentno 
zastopanje na skupščini ter učinkovito uveljavljanje vaših interesov - tudi v primeru predlogov, ki so drugačni ali nasprotni predlogom uprave 
ali nadzornega sveta družbe (takšni so tudi v priloženem pooblastilu npr. predlog o spremembi statuta, predlog o imenovanju posebnega revizorja 
in nasprotni predlog o imenovanju članov nadzornega sveta). Pri tem lahko izbirate med dvema pooblaščenkama, ki ju predlaga družba Perutnina 
Ptuj, ter pooblaščencem, ki ga predlaga VZMD. S takšnim naborom pooblaščencev vam želimo omogočiti, da tudi brez osebne udeležbe na 
skupščini delničarjev uveljavljate svojo pravico do glasovanja, in sicer prek pooblaščenca, ki uživa kar največjo mero vašega zaupanja. 

Vabimo vas torej, da s svojim aktivnim sodelovanjem na skupščini delničarjev, bodisi osebno ali prek pooblastila, ki vam ga pošiljamo v prilogi, 
sodelujete pri upravljanju družbe in svoje naložbe. Vsak glas, ki sicer predstavlja eno delnico, je pomemben. Izpolnjeno in podpisano pooblastilo 
ODPOŠLJITE V PRILOŽENI PREDPLAČANI KUVERTI (na naslov: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj) – NAJKASNEJE DO ponedeljka, 
24. junija 2013. 

Lep pozdrav in vse dobro, mag. Kristjan Verbič
 predsednik VZMD

Ljubljana, 12. junij 2013

Za več informacij o dejavnostih VZMD vas vabimo k ogledu: 

www.vzmd.si – več o Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD)

www.investo.si – več o programu Invest to Slovenia – investo.si 

www.vzmd.tv in www.investo.tv – preko 300 video prispevkov

www.invest-to.net – več o mreži 55 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net


