
Vmesno poročilo poslovodstva  
 

 Stran 1 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

Šempeter pri Gorici, maj 2010 
 

VMESNO POROČILO 
POSLOVODSTVA 

 
za obdobje januar do maj 2010 



Vmesno poročilo poslovodstva  
 

 Stran 2 

 

POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE JANUAR DO MAJ 2010 

 
Pomembnejši poslovni dogodki 
 
V obdobju od januarja do maja 2010 sta bila najpomembnejša dogodka družbe Agrogorica d.d. 

povečanje osnovnega kapitala in uvrstitev na borzo. Skupščina  družbe Agrogorica  je  dne  17. 

avgusta 2009  sprejela sklep o spremembi statuta z določilom o odobrenem kapitalu, s katerim je 

pooblastila upravo  družbe,  da  lahko  v petih letih osnovni kapital poveča do 50 % osnovnega 

kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa oz. za največ 1.332.188,52 EUR, z izdajo do 159.620 

novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vložke. Upravni 

odbor je na podlagi statutarnega pooblastila za povečanje osnovnega kapitala dne 23.11.2009 

sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala za 673.885,83 EUR z izdajo 80.745 delnic. V začetku 

februarja 2010 je družba objavila javno ponudbo za prodajo 80.745 novih navadnih prosto 

prenosljivih delnic. Ponudba novih delnic je bila objavljena na podlagi prospekta za prodajo novih 

delnic, ki ga je 29.1.2010 potrdila Agencija za trg vrednostnih papirjev z odločbo št. 40200-4/2010-

5 in na podlagi dodatka k prospektu, potrjenega s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev dne 

10.2.2010 z odločbo št. 40200-4/2010-10. Ponudba novih delnic je bila uspešna in osnovni kapital 

družbe se je povečal za 673.885,83 EUR in znaša 3.338.430,85 EUR. 

 

Marca 2010 je družba Agrogorica d.d. na Ljubljansko borzo d.d. naslovila zahtevo za uvrstitev vseh 

delnic z oznako AGOG na borzni trg. Dne 31.3.2010 je družba prejela sklep Ljubljanske borze d.d., 

da so delnice AGIG razvrščene v Vstopno kotacijo segmenta delnic. Z uvrstitvijo delnic na borzni trg 

je družba Agrogorica d.d. pridobila status javne družbe.  

 

Finančna sredstva iz naslova ponudbe novih delnic družbe Agrogorica d.d. javnosti namerava 

družba uporabiti pretežno za povečanje kapitala v odvisnih družbah Sončni vrt d.o.o. in Tera Dva 

d.o.o., ki bosta investirali v projekt izgradnje rastlinjakov za pridelavo zelenjave in izgradnjo 

skladiščno-logističnega centra.  

 

Razlog za uvrstitev delnic družbe na organiziran trg vrednostnih papirjev je v čim večji 

transparentnosti poslovanja družbe in v povečanju možnosti pridobitve dodatnih finančnih 

sredstev pod čim bolj ugodnimi pogoji. Delničarji družbe bodo imeli tudi možnost ugotoviti, kakšna 

je realna cena njihovih delnic. 

 

 

 

 

 

 

 



Vmesno poročilo poslovodstva  
 

 Stran 3 

Lastniška struktura na dan 30.4.2010 je prikazana v spodnji tabeli: 

 

 DELNIČARJI 30.4.2010 

     ŠT. 
DELNIC 

% 

ZVEZA BANK REG. Z.ZO. BOROVLJE 98.010 24,50% 

STUDEN &CO GESELLSCHAFT 96.000 24,00% 

TOWRA S.A. LUXEMBURG 94.561 23,64% 

ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM 
PONUDOM "INVEST NOVA FOND" a.d. Bijeljina 

32.298 8,07% 

ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM 
PONUDOM "PRIVREDNIK INVEST" a.d. Banja Luka 

16.149 4,04% 

KAPITALSKA DRUŽBA D.D. 31.925 7,98% 

KAPITALSKA DRUŽBA -PPS 1.603 0,40% 

S.T. HAMMER D.O.O. 1.984 0,50% 

BPH  d.o.o. 14.799 3,70% 

OSTALI 12.671 3,17% 

SKUPAJ ŠTEVILO DELNIC 400.000 100,00% 

 

Največji delničar družbe Agrogorica d.d. na dan 30.4.2010 je Zveza bank reg. z.zo. Borovlje, ki ima v 

lasti 24,50 odstotkov vseh delnic. Drugi večji lastniki so družba Studen &Co Gesellschaft s 24 

odstotki, družba Towra SA s 23,64 odstotki delnic vseh delnic družbe Agrogorica d.d. Vsi delničarji 

imajo enake glasovalne pravice in sicer daje ena delnica vsakemu delničarju en glas.  

 

Posli s povezanimi osebami in odnosi do povezanih družb 

 

Družba Agrogorica d.d. v prvih petih mesecih leta 2010 ni imela poslov s povezanimi osebami. 

Agrogorica d.d. kot obvladujoča družba v prvih petih mesecih 2010 ni sklenila nobenega pravnega 

posla, ki bi imel škodljive posledice za delovanje družb v skupini Agrogorica. 

 

V obdobju od januarja do maja 2010 upravni odbor družbe Agrogorica d.d. ni dal nobenega 

obveznega navodila s strani obvladujoče družbe. Prav tako med družbami v tem obdobju ni bilo 

nobenega, na osnovi obveznega navodila sklenjenega pravnega posla. Družba Agrogorica d.d. kot 

obvladujoča družba ni uporabila svojega vpliva tako, da bi pripravila družbe v skupini Agrogorica 

do tega, da bi zase opravile škodljiv pravni posel ali da bi nekaj storile v svojo škodo. 

 

Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe ter odvisnih družb 

 

Družba je vlagala v druge družbe v Sloveniji in tujini, skladno s svojo investicijsko politiko in 

priložnostmi na tržišču. Investicije so v glavnem potekale preko družb v skupini. V družbi Sončni vrt 

d.o.o. so pridobili vso potrebno dokumentacijo za začetek gradnje rastlinjakov na območju občine 

Beltinci. Namen investicije v družbo Sončni vrt d.o.o. je preiti iz distribucije uvoženih izdelkov na 
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izdelke pridelane v Sloveniji s pomočjo obnovljivih virov energije. Skupina Agrogorica bo 

nadaljevala z začetimi investicijami, usmerila se bo predvsem na projekt izgradnje rastlinjakov in 

pridobitvi morebitnih dodatnih virov financiranja (nepovratna sredstva). Projekte je skupina 

Agrogorica izvajala z lastnimi sredstvi in se ni zadolževala. Skupina ne izkazuje dolgoročnih 

obveznosti do bank. 

 

Dostopnost vmesnega poročila poslovodstva 

 

Vmesno poročilo poslovodstva družbe Agrogorica d.d. za leto 2010 je imetnikom delnic brezplačno 

na razpolago v poslovni enoti družbe Agrogorica d.d., Kavčičeva 66, vsak dan med 8.00 in 16.00 uro 

po predhodni najavi na info@agrogorica.si, objavljeno je tudi na spletni strani www.agrogorica.si. 

 

 

Šempeter pri Gorici, maj 2010-10-25 

 

 

Upravni odbor  
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