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POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE JANUAR DO MAJ 2010 

 
 
Pomembnejši poslovni dogodki 
 
Upravni odbor družbe Agrogorica d.d. je dne 28.12.2010 sprejel sklep o prvi izdaji 

obveznic družbe Agrogorica d.d. v nominalni vrednosti do 2.000.000,00 EUR. Osnovni 

namen izdaje obveznic je financiranje projektov skupine Agrogorica d.d. in nadaljnji razvoj 

skupine. Obveznice so bile izdane dne 31.1.2011 v postopku ponudbe, naslovljene na 

vlagatelje, od katerih vsak na podlagi sprejema posamične ponudbe pridobi vrednostne 

papirje za kupnino, ki je najmanj enaka 50.000 evrom. Obveznice so izdane v nominalni 

vrednosti 1.000,00 EUR vsaka. Celotna izdaja obveznic obsega 2.000 apoenov po 

1.000,00 EUR. Vsaka obveznica ima 15 kuponov, ki zapadejo v plačilo 1.3. vsako leto do 

zapadlosti. Zadnji kupon zapade 1.3.2026. Obveznice se obrestujejo po fiksni obrestni 

meri, ki znaša 7,50 % letno. Po končanem vpisu obveznic v KDD je družba Agrogorica d.d. 

naslovila zahtevo za uvrstitev obveznic na organiziran trg vrednostnih papirjev (Ljubljanska 

borza d.d.). Obveznice so bile uvrščene na borzni trg 7.3.2011. Finančna sredstva iz 

naslova izdaje obveznic družbe Agrogorica d.d. namerava družba uporabiti za financiranje 

svojih projektov in nadaljnji razvoj skupine. 

 

Agrogorica d.d. je februarja 2011 ugotovila, da ni več naklonjena sodelovanju s preostalimi 

družbeniki družbe Sončni vrt d.o.o., zato je predlagala nakup ali odprodajo poslovnega 

deleža ali vstop novega strateškega partnerja v družbo, ki bi nadaljeval z realizacijo 

projekta. V družbo Sončni vrt d.o.o. je Agrogorica d.d. kot večinski lastnik vstopila leta 

2009, saj je ocenila, da gre za perspektiven projekt s področja pridelave vrtnin. V tem času 

je Agrogorica d.d. v projekt vložila 375.718,99 EUR. Upravni odbor družbe Agrogorica d.d. 

je dne 20.4.2011 na izredni seji obravnaval sum poskusa goljufije in oškodovanja s strani 

družbe Sončni vrt d.o.o., zaradi prejema obvestila o izključitvi družbe Agrogorica d.d. kot 

družbenika z dnem 18.4.2011. Razlog, ki ga direktor navaja, naj bi bilo za 7.144,95 EUR 

premajhno vplačilo naknadnih vplačil kapitala, kar nima nikakršne osnove saj so bila 

predložena vsa dokazila o vplačilu, skupaj z bančnimi izpiski. Družba Sončni vrt d.o.o. je 

na sodni register pri Okrožnem sodišču Murska Sobota vložila predlog sprememb vpisov v 

sodni register in sicer vpis izključitve družbenika Agrogorica d.d. ter vpis povečanja 

osnovnega kapitala preostalih družbenikov na kar se je Agrogorica d.d. pritožila. Dne 

9.5.2011 je pristojno sodišče v Murski Soboti izdalo sklep s katerim je postopek vpisa  v 

sodni register prekinilo. S takimi poskusi oškodovanja družbe Agrogorica d.d. nastaja 

velika poslovna škoda, zato je družba Agrogorica d.d. proti odgovornim sprožila vse 

pravne postopke, tako odškodninske kot kazenske.  
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Lastniška struktura na dan 30.4.2011 je prikazana v spodnji tabeli: 

 

DELNIČAR 

30.4.2011 

ŠT. DELNIC % 

Hypo Alpe Adria bank AG, Klagenfurt 118927 29,73% 

Studen &Co Gesellschaft, Wien 96000 24,00% 

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "INVEST 
NOVA FOND" a.d. Bijeljina 

50298 12,57% 

S-Real d.d., Ljubljana 37893 9,47% 

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "PRIVREDNIK 
INVEST" a.d. Banja Luka 

32298 8,07% 

Kapitalska družba d.d., ljubljana 31925 7,98% 

Akcionarsko društvo za trgovinu, turizam, ugostiteljstvo i 
saobračaj " Otrantkomerc", Ulcinj 

19500 4,88% 

Kapitalska družba –PPS, Ljubljana 1603 0,40% 

Ostalo 11556 2,89% 

SKUPAJ  400000 100,00% 

 

 

Največji delničar družbe Agrogorica d.d. na dan 30.4.2011 je Hypo Alpe Adria Bank AG 

(skrbniški račun), ki ima v lasti 29,73 odstotkov vseh delnic. Drugi največji lastnik družbe je 

Studen &Co Gesellschaft, ki ima v lasti 24 % vseh delnic. Naslednja večja lastnika družbe 

Agrogorica d.d. sta družba Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom »Invest Nova 

Fond« a.d. Bijeljina z 12,57 odstotki delnic in družba S-Real d.d. z 9,47 odstotki 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 obdobju od 1.1.2011 do objave tega dokumenta ni imela poslov 

s povezanimi osebami. Agrogorica d.d. kot obvladujoča družba v tem obdobju ni sklenila 

nobenega pravnega posla, ki bi imel škodljive posledice za delovanje družb v skupini 

Agrogorica. 

 

V obdobju od 1.1.2011 do objave tega dokumenta 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. 
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Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe ter odvisnih družb 

 

Družba Agrogorica d.d. je v obdobju od 1.1. do objave tega dokumenta vlagala v druge 

družbe v Sloveniji, skladno s svojo investicijsko politiko in priložnostmi na tržišču. 

Investicije so v glavnem potekale preko družb v skupini. Planov za letošnje leto zaradi že 

prej omenjenih objektivnih razlogov ne dosegamo, zato sprejemamo ukrepe za sanacijo 

sedanjega stanja in iščemo nove priložnosti. 

 

Skupina ne izkazuje dolgoročnih obveznosti do bank, v obdobju od 1.1. do objave tega 

dokumenta dejansko finančno stanje ni bistveno odstopalo od načrtovanega. 

 

Dostopnost vmesnega poročila poslovodstva 

 

Vmesno poročilo poslovodstva družbe Agrogorica d.d. za obdobje od januarja do aprila 

2011 je imetnikom delnic brezplačno na razpolago v poslovni enoti družbe Agrogorica d.d., 

Kavčičeva ulica 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 2011 

 

Upravni odbor  

mailto:info@agrogorica.si
http://www.agrogorica.si/

