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SPOROČILO ZA JAVNOST

NADZORNI SVET ODOBRIL SKRBNI PREGLED LJUBLJANSKIH MLEKARN
Ljubljana, 18. junij 2010 - Na današnji 23. seji nadzornega sveta Ljubljanskih mlekarn je
nadzorni svet obravnaval poslovanje družbe v prvih petih mesecih leta 2010 in zahtevo za
skrbni pregled družbe, ki jo je predložil Mlekodel d.o.o.
Na današnji seji je nadzorni svet Ljubljanskih mlekarn obravnaval poslovanje družbe v prvih
petih mesecih tekočega leta in ugotovili, da poslovanje poteka v skladu z zastavljenimi načrti.
V prvih petih mesecih je družba poslovala pozitivno, dosežen čisti dobiček je bil ugodnejši od
doseženega čistega dobička v primerljivem lanskem obdobju.
V obravnavanem obdobju so Ljubljanske mlekarne ohranile Slovenijo kot primarni nabavni
vir surovine (mleka) in odkupile za 1,2 % več surovine od načrta na lokalnem trgu. V prvih
petih mesecih letošnjega leta so Ljubljanske mlekarne s prodajo ustvarile za 4 % manj
prihodkov od prodaje kot v primerljivem obdobju lanskega leta. V primerjavi z istim
obdobjem lanskega leta pa so povečale prodajo na tujih trgih, predvsem na trgih Evropske
unije. Družba posluje v skladu s poslovnim načrtom za leto 2010, zadnja revidirana
knjigovodska vrednost delnice LMLG na dan 31. 12. 2009 pa znaša 11,87 EUR.
Nadzorni svet je na seji obravnaval tudi zahtevo za skrbni pregled družbe, ki jo je predložil
Mlekodel d.o.o. dne 30. aprila 2010, ker namerava kupiti večinski delež družbe Ljubljanske
mlekarne. Mlekodel d.o.o. je skrbni pregled družbe predlagal z namenom oblikovanja in
posredovanja obvezujoče ponudbe ter določitve stanju družbe primerne cene.
Zoran Bošković, predsednik nadzornega sveta, je dejal: »Nadzorni svet je v zvezi z zahtevo
delničarja Mlekodel d.o.o. za skrbni pregled družbe za poslovna leta 2007, 2008 in 2009,
pridobil pravno mnenje in se odločil, da dovoli skrbni pregled Ljubljanskih mlekarn d.d. z
določenimi, zakonsko pogojevanimi, omejitvami.« Dodal je še, da bodo vsi podatki, ki jih bo
pridobil Mlekodel d.o.o., na voljo tudi morebitnim drugim interesentom za nakup podjetja
oziroma delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d..
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