INFORMACIJA O NAKUPU DELEŽA V DRUŽBI POMURSKE MLEKARNE D.D.
Družba RRC Računalniške storitve, d.o.o., Ljubljana je v preteklem tednu podpisala pogodbo o nakupu 60,62odstotnega lastniškega deleža v družbi Pomurske mlekarne d.d., Murska Sobota. Njen dosedanji večinski
lastnik Delavska hranilnica d.d. Ljubljana oziroma njena odvisna družba DH-Storitve d.o.o. je v letošnjem letu
pričela s postopkom prodaje večinskega deleža v družbi Pomurske mlekarne d.d. in kot najugodnejši ponudnik
je bil izbrana družba RRC Računalniške storitve, d.o.o., Ljubljana.
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana je skupaj z odvisno družbo DH-Storitve d.o.o. aktivno sodelovala pri
reševanju poslovnih in finančnih težav družbe Pomurske mlekarne d.d., v katere je ta zašla pred leti. V tem
času je finančno podpirala poslovanje in rast, kot finančna ustanova pa je želela poiskati dolgoročnega
lastnika, ki bi poskrbel za prihodnje uspešno poslovanje mlekarne. Družba RRC Računalniške storitve, d.o.o.
se je v preteklem obdobju v domačem poslovnem okolju že predstavila kot resen investitor. Izvršeni so bili
nakupi v podjetja, ki se ukvarjajo z vrsto dejavnosti, od razvoja informacijske tehnologije do turizma, pri čemer
smo posamezna podjetja, v katera smo investirali, postavili na višji nivo.
Z nakupom deleža v Pomurskih mlekarnah vstopamo tudi v segment živilsko predelovalne industrije. Naša
vizija glede nadaljnjega razvoja Pomurskih mlekarn sovpada z vizijo mlekarne in sicer, da mlekarna ostane
ena od nosilcev živilsko predelovalne industrije v severovzhodni Sloveniji ter eden od stebrov slovenske
mlekarske industrije. Investitor RRC Računalniške storitve, d.o.o. se je ob nakupu deleža zavezal, da bo
razvijal mlekarno in zagotavljal njeno stabilno rast ter finančno stabilnost. V skladu z obsegom poslovanja bo
zadržal obstoječe število zaposlenih družbe ter trenutni nivo pravic zaposlenih. Investitor podpira tudi vsa
potrebna vlaganja v posodobitev proizvodnje s ciljem čim večje racionalizacije in učinkovitosti poslovanja.
Investitor se ob tem zaveda pomembnosti vpletenosti družbe v lokalno okolje in interese deležnikov, zlasti
zaposlenih, kmetov in ostalih dobaviteljev osnovnih surovin za predelavo mleka, brez katerih uspešnega
poslovanja mlekarne ni mogoče doseči. Nameni investitorja v povezavi z nakupom deleža v Pomurskih
mlekarnah so dolgoročni, njegov interes pa je doseganje ravnotežja med vsemi deležniki in uspešna prihodnja
rast poslovanja ter razvoj.
RRC Računalniške storitve, d.o.o. podpira sprejeto vizijo družbe, da v prihodnjih 5-tih letih posodobi in osveži
paleto izdelkov za slovenske potrošnike ter ohrani sloves visokokvalitetnega slovenskega proizvajalca mleka
in mlečnih izdelkov. Na prodajnem trgu bi še naprej krepili lastno blagovno znamko ter najmanj zadržali
obstoječi tržni delež. Ker na osrednje mesto postavlja potrošnika je prioriteta tudi zavezanost k zagotavljanju
kakovostnih in varnih mlečnih izdelkov v skladu z mednarodnimi standardi kakovosti.
Prav tako pa investitor vidi priložnosti družbe predvsem v še večji povezanosti z domačimi proizvajalci in
zbiralci mleka, saj je čim večja oskrba z domačim mlekom ena osnovnih usmeritev bodočega delovanja
družbe.
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