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SPOROČILO ZA JAVNOST

LJUBLJANSKE MLEKARNE LETO 2009 ZAKLJUČILE Z DOBIČKOM
Ljubljana, 18. junij 2010 - Na današnji 15. redni skupščini Ljubljanskih mlekarn d.d., kjer je bilo prisotnih 71,60
% kapitala, so pregledali letno poročilo za leto 2009 in sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička za leto
2009. Med drugim so na skupščini obravnavali tudi predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predsednica uprave Cvetana Rijavec je v uvodnem delu skupščine na kratko predstavila poslovanje družbe v
letu 2009. Med drugim je dejala: »Za nami je zanimivo in naporno leto, ki pa se je kljub vsemu odvijalo precej
drugače kot smo načrtovali. Globalna finančna kriza se je v začetku leta 2009 pokazala z vso ostrino. Odrazila
se je v kreditnem krču, ki je deloma prizadel tudi Ljubljanske mlekarne, saj smo morali spremeniti investicijske
načrte. Prav tako so posledice finančne krize vplivale na prodajo naših proizvodov. Tem dejstvom se je
pridružila še kriza na mlečnem trgu Evrope, ko smo se čez noč soočili z viški mleka in mlečnih izdelkov na
globalnem trgu, ki so se odrazili v ponudbi mleka in mlečnih izdelkov po zgodovinsko nizkih cenah tudi na
našem trgu. Obdržati potrošnike je v krizi še toliko bolj pomembno, tudi zato smo v letu 2009 v Ljubljanskih
mlekarnah povečali investicije v komunikacijo z njimi. Dokončali smo investicijo v tehnologijo polnjenja v
plastenko in trgu ponudili nove, inovativne produkte za zmanjševanje telesne teže znotraj blagovne znamke
Ego Slim&Vital. Z blagovno znamko Smuthie smo realizirali zdrave izdelke, ki vsebujejo samo jogurt in sadje in
so primerni za vse generacije. Na trgu pa smo ponudili tudi skupino izdelkov brez laktoze. Z vsemi temi
aktivnostmi smo v preteklem letu naredili jasne korake v smer zagotavljanja stabilnosti tudi v prihodnje. Z
novimi izdelki smo na trgu dosegli lepe rezultate in obrnili trende prodaje teh izdelkov navzgor.«
Po revidiranih rezultatih poslovanja za leto 2009 so prihodki iz poslovanja znašali 146,9 milijona €, čisti dobiček
poslovnega leta pa je bil v višini 5,8 milijonov €. Skupščina je sprejela sklep, da se bilančni dobiček po stanju na
dan 31. 12. 2009 v višini 5.782.231,27 € razporedi na del dobička v višini 652.921,95 €, ki bo razdeljen delničarjem
v obliki dividend, preostanek pa za druge rezerve iz dobička. Bruto dividenda na delnico znaša 0,15 € na delnico.
Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za
izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja
skupščine.
Na skupščini so sprejeli spremembe in dopolnitve statuta družbe Ljubljanske mlekarne, ki jih je predlagala
uprava in nadzorni svet. Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1C), ki je začel veljati 20. junija 2009, a hkrati določil, da se začnejo posamezni členi uporabljati 1.
septembra 2009, so družbe dolžne svoje statute uskladiti do 1. septembra 2010. Največje spremembe ZGD-1 so
v odseku, ki se nanaša na sklic skupščine in skladno s tem tudi spremembe in dopolnitev statuta družbe
Ljubljanske mlekarne.
Na skupščini so prav tako sprejeli sklep, da se upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnica za poslovno
leto 2009. Skupščina je potrdila predlog nadzornega sveta, da se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009
imenuje KPMG iz Ljubljane.
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