
PISMO DELNIČARJEM PERUTNINE PTUJ PRED SKUPŠČINO DRUŽBENIKOV 
V AVGUSTU 2014
Skupina Perutnina Ptuj je kljub zaostrenim ekonomskih razmerah zaokrožila poslovanje leta 2013 s povečano prodajo in konsolidira-
nim kosmatim donosom poslovanja v višini 274 milijona evrov, dobičkom iz poslovanja v višini 10,4 milijona evrov ter čistim dobičkom, 
ki znaša 821.000 evrov.
S tem smo ponovno dokazali, da je naša usmerjenost v upravljanje vseh poslovnih funkcij, razvoj družbe in skrb za okolje, v katerem 
ustvarjamo, vključno z utrjevanjem stabilnosti delovnih mest, deležna osrednje pozornosti dobesedno vsak delovni dan. Samo na 
ta način potrjujemo tudi pomen Perutnine Ptuj in vseh njenih blagovnih znamk v prostoru in v državah, kjer imamo največ kupcev. 
Tako krepimo naš skupni kapital, ki predstavlja dodatni temelj za dolgoročno povezanost z najpomembnejšim in največjim živilsko-
predelovalnim podjetjem v državi in s pomembnim regionalnim igralcem na tem področju. Najpomembnejšim v perutninski branži v 
Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Črni gori ter v Bosni in Hercegovini, drugim po pomenu in obsegu na Hrvaškem.  Intenzivne trženjske 
relacije do sosednjih trgov in pomembni tržni deleži v mnogih evropskih državah pa Perutnino Ptuj postavljajo na evropski zemljevid 
pripravljavcev hrane. Ker smo tudi v preteklosti zelo osveščeno upravljali razvojne priložnosti, si danes lahko priznamo, da smo tudi 
sami bistveno pripomogli k popularnosti perutninskega mesa v vsakdanji prehrani. Ta se bo v prihodnosti še dvigovala, zato je naš 
pogled v prihodnost lahko poln optimizma in hkrati odgovornosti za pripravo zdrave, varne in vsem dostopne hrane z neprecenljivimi 
pozitivnimi lastnostmi na življenje in bivanje. 
Nadzorni svet Perutnine Ptuj je ves čas pozorno in odgovorno spremljal tako naše delo kakor tudi njegov odraz v finančnih rezultatih 
družbe. Nadzorni svet Perutnine Ptuj je na svoji nedavni seji 22. julija 2014 soglasno potrdil in sprejel letno poročilo delniške družbe in 
tudi v celoti potrdil poslovanje delniške družbe v preteklem obdobju. Angažirano je skrbel za ohranjanje vloge in pomena slehernega 
delničarja Perutnine Ptuj. Ker smo z angažiranjem vseh potencialov, tako kadrovskih kakor tehnoloških, uspešno prebrodili številne 
čeri upravljanja in vodenja tako velikega poslovnega sistema, kakršna je Skupina Perutnina Ptuj, lahko s ponosom pokažemo na 
poslovne rezultate za leto 2013. Z njimi smo pokazali našo skrb za podjetje, zaposlene in delničarje, ki v veliki večini zaupate v našo 
strategijo in razvojno vizijo. 
Zato so naši pogledi in dejanja ponovno usmerjeni v prihodnost. Za leto 2014 smo si zadali novo rast izvoza in prodaje živil z večjo 
dodano vrednostjo. Iz rednega poslovanja bomo ponovno prigospodarili dobiček in večjo EBITDA maržo od povprečja perutninske 
branže v Evropi. Tako bomo lahko v naslednjem letu spet suvereno pokazali, da smo odgovorno gospodarili s Perutnino Ptuj, vi, 
spoštovani delničarji, pa boste lahko zadovoljni, da podpirate takšne usmeritve. V upravi Perutnine Ptuj smo lahko zadovoljni, da 
velika večina tistih, ki prepoznavate zahtevnost aktualnega obdobja, tudi nesebično podpirate predstavljene razvojne usmeritve in 
dosežene rezultate. S tem krepite trdnost podjetja, katerega solastniki ste, in dajete neprecenljiv prispevek k razumevanju delovanja 
delniške družbe, tako v poslovnih kakor tudi v potrošniških javnostih. Ker to Perutnini Ptuj povečuje trdnost poslovnega položaja in 
novo investicijsko privlačnost, nam motivov za premagovanje poti v prihodnost ne manjka. Zavračamo pa zlonamerne in črnoglede, 
parcialne in manjšinske poskuse sprevračanja dejstev, ki odražajo poslovno moč in razvojno usmerjenost Perutnine Ptuj.
Svojo večletno destruktivnost v relaciji do Perutnine Ptuj tudi pred 20. skupščino »tradicionalno« nadaljujeta KAD in Društvo MDS 
in se pri tem vsaka v svojem zahtevku po širitvi dnevnega reda sklicujeta na poročilo izredne revizije BDO revizija, tega pa v času 
posredovanja za širitev dnevnega reda sploh še nista imeli. Zahtevka se sklicujeta na vsebino poročila, ki sta jo oba dobila šele nekaj 
dni zatem, ko sta formirala svoje neutemeljene zahtevke, in kljub temu, da nobena od obeh predhodnih revizij istih poslov ni odkrila 
nobenih nepravilnosti, pomanjkljivosti še manj pa oškodovanja družbe. Oba vlagatelja sta torej prejudicirala svoje domneve, kaj bo 
pisalo v revizijskem poročilu BDO Revizije, ki ni ugotovila škodnih primerov. Društvo MDS pa je svoje tendence nadgradilo do te 
mere, da je eno izmed dodatno predlaganih točk utemeljilo izključno z vsebino časopisnega članka. S takšnim ravnanjem ne le, da 
KAD in Društvo MDS dokazujeta usklajenost uničevalnega prizadevanja s praktično identičnima zahtevkoma, ki pomenita popoln 
pravni in korporativni presedan, ampak tudi eksplicitno prejudicirata odločitev skupščine in zlorabljata pravice manjšinskih delničarjev. 
Iz dogajanja, ki je kontinuiteta izvajanja pritiska na vseh ravneh in na vse deležnike, je torej jasen izključno en namen – za vsako ceno 
škoditi Perutnini Ptuj. Tudi tako, da sta si za zastopanje svojih škodljivih interesov tako KAD kot tudi Društvo MDS zaželela vsaka 
svojo odvetniško družbo, s katero pa bi pogodbo 1. oziroma 2. dan po skupščini morala skleniti kar Perutnina Ptuj sama.
Zahvaljujem se vam, da boste z vašim glasovanjem preprečili tega in vse nadaljnje poskuse oškodovanja Perutnine Ptuj in zahva-
ljujem se vam za potrditev take poti!

Dr. Roman Glaser,
Predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj

Ptuj, avgust 2014



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 Invest to Slovenia - investo.si in International Investors` 
Network - invest-to.net - 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 57 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 (Better Finance), 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. 
Delničarji lahko za zastopanje na skupščini izbirate med pooblaščenko in pooblaščencem, 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 PETKA, 22. AVGUSTA 2014. 

Ljubljana, 4. avgust 2014

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 57 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev – invest-to.net

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


