SPOROČILO ZA JAVNOST

19. skupščina delničarjev Krke, d. d., Novo mesto
Otočec, 3. julij 2014 – Danes je v Hotelu Šport na Otočcu potekala
19. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto.
Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto
2013 in odločili, da se delničarjem izplača dividenda v bruto višini
2,10 EUR na delnico, kar je dobrih 30 % več kot v lanskem letu. Sprejeli so
tudi sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic in
upravi podelili novo pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.
Predstavitev poslovanja v prvem polletju 2014
Prodaja skupine Krka po regijah
V skupini Krka so v prvi polovici leta 2014 prodali za 599,4 milijona EUR izdelkov in
storitev, kar je 2,3 milijona EUR oziroma 0,4 % več kot v prvi polovici lanskega leta. Prodaja
na trgih zunaj Slovenije je znašala 561,0 milijonov EUR in predstavlja nekaj manj kot 94 %
celotne prodaje skupine Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje je bila večja za
7,1 milijona EUR oziroma 1,3 %. Prodaja družbe Krka je dosegla vrednost 582,6 milijona
EUR, kar je slab odstotek manj kot v enakem obdobju lani.
Največja prodajna regija skupine Krka je bila s prodajo v višini 220,8 milijona EUR in
36,8-odstotnim deležem v skupni prodaji regija Vzhodna Evropa. V tej regiji se je prodaja
glede na enako lansko obdobje povečala za 9,6 milijona EUR oziroma 5 %. Druga po
velikosti prodaje je bila regija Srednja Evropa s prodajo v višini 130,2 milijona EUR
(3-odstotno zmanjšanje) in 21,7-odstotnim deležem v prodaji skupine. V regiji Zahodna
Evropa, ki ima v skupni prodaji skupine Krka 20,4-odstotni delež, so prodali za 122,3
milijona EUR izdelkov (3-odstotno zmanjšanje). Največja relativna rast, 11-odstotna, je bila
v regiji Jugovzhodna Evropa, kjer je prodaja dosegla vrednost 75,3 milijona EUR, kar
predstavlja 12,6 % celotne prodaje skupine Krka. Na domačem trgu so ob 11-odstotnem
padcu dosegli 38,4 milijona EUR prodaje. Prodaja na slovenskem trgu ima v skupni prodaji
6,4-odstotni delež. V novoustanovljeni regiji Čezmorska tržišča so prodali za 12,3 milijona
EUR izdelkov (2,1-odstotni delež).
Prodaja skupine Krka po skupinah izdelkov in storitev
Skupina Krka je prodala za 502,1 milijona EUR zdravil na recept, kar je dober odstotek več
kot v enakem obdobju lani. Zdravila na recept predstavljajo 83,8 % celotne prodaje skupine
Krka. Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje zmanjšala za

9 %, so ustvarili 58,8 milijona EUR prodaje (9,8-odstotni delež). Veterinarskih izdelkov so ob
3-odstotni rasti prodali za 22,7 milijona EUR, njihov delež v skupni prodaji je 3,8-odstoten.
Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 14,4 milijona EUR, kar je 1 % več kot
v enakem lanskem obdobju (2,4-odstotni delež). Ostala prodaja je znašala 1,4 milijona EUR
(0,2-odstotni delež).
Naložbe
Za letošnje leto skupina Krka načrtuje vlaganja in naložbe v višini 164 milijonov EUR.
Trenutno poteka več kot 20 investicijskih projektov.
Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu pospešeno nadaljujejo gradnjo novega
obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, ki so ga začeli graditi junija 2012.
Največja naložba v zgodovini Krke je ocenjena na 200 milijonov EUR. Proizvodnja v obratu s
površino 55.000 m2 in letno zmogljivostjo proizvodnje 4,5 milijarde končnih izdelkov bo
stekla v letu 2015.
Gradnjo novega kompleksa za proizvodnjo zdravilnih farmacevtskih učinkovin v Krškem so
začeli julija 2012. V prvi fazi bodo zgradili proizvodni obrat Sinteza 1 s pripadajočo
infrastrukturo. Vrednost naložbe je ocenjena na 85 milijonov EUR, proizvodnja pa bo stekla
do konca leta 2014.
Na osrednji Krkini lokaciji gradijo nov objekt za pripravo vod, ki bo zagotovil zadostne
zmogljivosti za pripravo prečiščene vode in stolpne napajalne vode ter nemoteno oskrbo po
dograditvi Notola 2. Naložba je ocenjena na 13,7 milijona EUR, objekt pa bo predvidoma
zgrajen do konca leta 2014.
Projekt Krka-Rus 2 je ena od pomembnejših naložb v skupini Krka. Gre za povečanje
logističnega centra in gradnjo nove tovarne v Ruski federaciji, s katero si bo Krka v tej državi
utrdila status domačega proizvajalca zdravil. Letna zmogljivost obrata bo 1,8 milijarde tablet
in kapsul, skupna površina novih objektov pa je 34.500 m2. Celotna naložba je ocenjena na
135 milijonov EUR, v prvo etapo, ki je bila končana v letu 2013, pa je bilo vloženih
95 milijonov EUR. Julija 2013 so začeli uporabljati nov logistični center z visokoregalnim
skladiščem. Konec leta 2013 so zagnali proizvodnjo.
Odvisna družba Terme Krka v letošnjem letu načrtuje gradnjo manjšega bazena v Hotelu
Šport na Otočcu. Naložba, ki vključuje tudi energetsko sanacijo hotela, je ocenjena na
2,8 milijona EUR.
Zaposleni
V skupini Krka je bilo konec junija 10.298 zaposlenih, kar je 250 oziroma 2,5 % več kot na
začetku leta. Najmanj univerzitetno izobrazbo ima 54 % zaposlenih. Zunaj Slovenije je
zaposlenih skoraj 53 % vseh krkašev.
Delnica
Konec junija 2014 je Krka imela 62.547 delničarjev. Lastniški delež mednarodnih vlagateljev
se je glede na začetek leta povečal za 0,5 odstotne točke in sedaj znaša 20,8 %. Tečaj Krkine

delnice na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2014 znašal 70,00 EUR, kar je 17 % več kot konec leta
2013, ko je bil tečaj 60,00 EUR.
Krka je v skladu s pooblastilom 14. in 16. skupščine delničarjev ter veljavnimi predpisi v letu
2014 na Ljubljanski borzi odkupila 71.667 lastnih delnic v skupni vrednosti 4.463.512 EUR.
Konec junija 2014 je imela 2.632.672 lastnih delnic, kar predstavlja 7,431 % vrednosti
osnovnega kapitala.
Postopek Evropske komisije
Evropska komisija je novembra 2008 začela preiskavo proti podjetju Servier in nekaterim
farmacevtskim generičnim podjetjem, tudi proti Krki, zaradi domnevne kršitve pravil
Evropske unije o varstvu konkurence v zvezi s prodajo zdravila perindopril na trgih Evropske
unije. V Krki menijo, da pri prodaji zdravila perindopril niso kršili pravil konkurenčnega
prava v Evropski uniji, so pa za morebitne obveznosti v zvezi s postopkom Evropske komisije
že v letu 2009 oblikovali dolgoročno rezervacijo v znesku 47,5 milijona EUR. Odločitev
komisije pričakujejo v naslednjih tednih.

Sprejeti sklepi 19. skupščine delničarjev
Uprava in nadzorni svet sta skupščini predlagala, da se bilančni dobiček za leto 2013 v višini
179.352.421,39 EUR uporabi za naslednje namene:
– za dividende (2,10 EUR bruto na delnico)
68.866.240,80 EUR,
55.243.090,30 EUR,
– za druge rezerve iz dobička
– za prenos v naslednje leto
55.243.090,29 EUR.
Predlog je bil na skupščini potrjen. Dividende v višini 2,10 EUR bruto na delnico se
delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v
delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan
8. julija 2014.
Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 in
jima podelili razrešnico.
Delničarji so na skupščini sprejeli sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
2.632.672 lastnih delnic, kar predstavlja 7,431 % vrednosti osnovnega kapitala. Prav tako so
upravi družbe podelili novo pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, vendar skupni delež
vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe.
Seznanjeni so bili tudi z informacijo o izvoljenih članih nadzornega sveta Francu Šašku,
Tomažu Severju in Mateji Vrečer, ki so predstavniki zaposlenih, izvolil pa jih je svet delavcev
družbe.
Delničarji so na predlog nadzornega sveta družbe Krka za revizorja za poslovno leto 2014
imenovali revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Ljubljana.
Sprejete sklepe bo uprava Krke objavila v sobotnem Delu, v sistemu elektronskega
obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in v sistemu elektronskega obveščanja Agencije za
finančni nadzor na Poljskem (ESPI).

