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Andrej Slapar,
Predsednik uprave

Uroš Ivanc,
Član uprave

Benjamin Jošar,
Član uprave

Tadej Čoroli,
Član uprave

Marica Makoter,
Članica uprave

Spoštovane delničarke, cenjeni delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d.!

Vljudno Vas vabimo, da se udeležite 42. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., ki bo potekala v torek, 30. 5. 2017 ob 
14. uri v Veliki dvorani B1, na Verovškovi ulici 60b v Ljubljani. Prosimo Vas, da si vsebino dnevnega reda ogledate na 
spletnih straneh zavarovalnice (www.triglav.eu), AJPES ali informacijskem sistemu Ljubljanske borze SEOnet. 

Če se skupščine osebno ne morete udeležiti, Vas prosimo, da za glasovanje pooblastite enega od pooblaščencev, ki 
bo glasoval v Vašem imenu in po Vaših navodilih. Pooblastitev je preprosta, izpolnite le priložen obrazec in nam ga 
vrnite v predplačani ovojnici na naslov sedeža zavarovalnice do vključno petka, 26. maja 2017. V primeru nejasnosti 
smo Vam na voljo na brezplačni telefonski številki, navedeni v navodilih obrazca.

Na skupščini boste med drugim glasovali o novih članih Nadzornega sveta zavarovalnice in o delitvi bilančnega 
dobička družbe za leto 2016. Predlagano je izplačilo dividende v višini 2,50 EUR bruto na delnico, kar predstavlja 69 
odstotkov čistega dobička Skupine Triglav za leto 2016. V primeru izplačila dividend v predlagani višini bi bila 
dividendna donosnost delnice Zavarovalnice Triglav, d.d., ena višjih tako v slovenskem prostoru kot v globalnem 
zavarovalnem sektorju. 

Dodatno bi Vam letos svetovali, da ste pozorni na datum upravičenosti do dividende za leto 2016 (datum, ko mora 
biti delničar vpisan v delniško knjigo KDD, da je upravičen do prejema dividende) in datum njenega izplačila. 
Določanje navedenih datumov odstopa od dosedanje prakse, z natančnimi podatki se lahko seznanite v že objav-
ljenem sklicu skupščine zavarovalnice.

Zahvaljujemo se Vam za vaše dosedanje zaupanje. Z obljubo, da bomo še naprej predano delali v smeri nadaljnjega 
razvoja in krepitve vrednosti Zavarovalnice Triglav, d.d., in njene Skupine, Vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,

Priloga: 
Individualizirano pooblastilo, Navodila, Ovojnica
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Spoštovane delničarke, cenjeni delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d.! 

Vabimo Vas, da se udeležite 44. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., ki bo potekala v torek, 28. 5. 2019 
ob 14. uri v Veliki dvorani B1, na Verovškovi ulici 60b v Ljubljani. Če se je osebno ne boste mogli 
udeležiti, bi Vas prosili, da za glasovanje pooblastite enega od pooblaščencev, ki bo glasoval v Vašem 
imenu in po Vaših navodilih. Sodelovanje vas, delničarjev, je za nas dragoceno in zanj se Vam vnaprej 
zahvaljujemo. Pooblastilo izvedete preprosto, le izpolnite priložen obrazec in nam ga vrnete v ovojnici 
na naslov sedeža zavarovalnice do vključno petka,  24. 5. 2019. Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju 
obrazca, smo Vam na voljo na telefonski številki, navedeni v navodilih obrazca.  
 
Na letošnji skupščini boste glasovali tudi o predlogu Uprave in Nadzornega sveta glede delitve 
bilančnega dobička zavarovalnice za leto 2018. Upamo, da boste s svojim glasom - osebno ali preko 
izbranega pooblaščenca - podprli njun predlog izplačila dividende v višini 2,50 EUR bruto na delnico. 
Predlagani skupni znesek dividend predstavlja 70 odstotkov konsolidiranega čistega dobička za leto 
2018 in ponovno uvršča delnico zavarovalnice med dividendno najdonosnejše v slovenskem prostoru in 
širše. Pri oblikovanju predloga sta Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice sledila sprejeti dividendni 
politiki zavarovalnice. Ta je tako atraktivna kot vzdržna, saj zajema izplačevanje atraktivnih dividend
delničarjem, hkrati pa omogoča Skupini Triglav, da tudi vnaprej ostaja finančno stabilna, njeno 
poslovanje varno in njene aktivnosti rasti ter razvoja izvedene skladno z začrtano strategijo.  
 
Prosimo Vas, da si vsebino dnevnega reda letošnje skupščine ogledate na spletnih straneh 
zavarovalnice (www.triglav.eu), AJPES-a ali informacijskega sistema Ljubljanske borze SEOnet. 
 
Zahvaljujemo se Vam za Vaše dosedanje zaupanje in Vam obljubljamo, da bomo še naprej predano
delali v smeri nadaljnjega uspešnega razvoja Skupine Triglav. V upanju, da boste z aktivnim 
sodelovanjem na skupščini sooblikovali našo skupno zgodbo, Vas lepo pozdravljamo. 

S spoštovanjem, 
 
 
Andrej Slapar, 
Predsednik uprave 
 
Uroš Ivanc, 
Član uprave 
 
Tadej Čoroli, 
Član uprave 
 
Barbara Smolnikar, 
Članica Uprave 
 
Marica Makoter, 
Članica uprave 
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NAVODILO ZA IZPOLNITEV POOBLASTILA ZA SKUPŠČINO
Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščencem zelo jasno izražati vašo
voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila je naveden dnevni red skupščine in za vsako točko dnevnega reda tudi predlog
sklepa s predlogom za vašo odločitev (ZA ali PROTI). Črtne kode so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju.
Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Zaradi natančnejše identifikacije je v rubriki matična številka / EMŠO potrebno vpisati svojo enotno matično številko občana, podjetja pa morajo nujno
vpisati matično številko podjetja (STRAN 1).

2. Na seznamu pooblaščencev obkrožite številko pred imenom in priimkom pooblaščenca, ki ga pooblaščate Pooblastite lahko samo ENEGA od navedenih
pooblaščencev tako, da obkrožite številko pred imenom pooblaščenca, za katerega želite, da vas zastopa na skupščini. Domneva: Če ne boste obkrožili
nobenega od predlaganih pooblaščencev, vendar boste izpolnili druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali
Andreja Slaparja.

3. Če ste obkrožili pooblaščenca in pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum izpolnitve pooblastila, pravne osebe
pa še odtisnete žig, ste s tem dali pooblaščencu navodilo, da o vseh predlaganih sklepih glasuje skladno s predlogi, ki jih je podal v predlogu oz. v
obrazložitvi glasovanja pri posameznih sklepih na pooblastilu. (STRAN 3).

4. V kolikor bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, morate pri vsakem takšnem predlogu sklepa
ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati. S tem ste dali pooblaščencu navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal
izrecno po vaši volji. V kolikor se pri posameznemu predlogu sklepa po obkrožitvi ZA ali PROTI ne boste hkrati tudi podpisali, se takšno navodilo za
glasovanje pri navedenem sklepu ne bo upoštevalo, temveč se bo upoštevalo navodilo za glasovanje skladno s splošnim pooblastilom (glej na prvi strani). V 
kolikor delničar ne vpiše datum izdaje pooblastila, se bo štel za datum izdaje tega pooblastila datum prejema te prijave in pooblastila s strani Zavarovalnice
Triglav, d.d.

5. Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki) in zraven pripišejo
navedbo o zastopanju.

6. Prosimo, da pooblastilo vložite v priloženo ovojnico in ga pošljete po pošti.
7. Pooblastilo je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, v priloženi povratni kuverti NAJKASNEJE DO VKLJUČNO

24. 5. 2019. Pooblastilo se lahko prekliče le v pisni obliki z izrecno izjavo volje o preklicu tega pooblastila ali tako, da delničar sam pristopi na skupščino in na
njej glasuje. V primeru, da bi delničar podal po datumu tega pooblastila drugo pooblastilo brez da bi hkrati pisno preklical to pooblastilo bo upoštevano to
pooblastilo. Pogoj za pristop na skupščino je prijava na skupščino tako, da je v Zavarovalnici Triglav, d.d., sprejeta najkasneje do vključno 24. 5. 2019. V
kolikor delničar ne vpiše datuma izdaje pooblastila, se bo za datum izdaje tega pooblastila štel datum prejema te prijave in pooblastila s strani Zavarovalnice
Triglav, d.d.

Hvala.

Zavarovalnica Triglav, d.d.

PRIJAVA IN POOBLASTILO

Podpisani delničar družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udeležbo in glasovanje na 44. redni seji skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana, ki jo je sklicala uprava družbe na podlagi 29. člena statuta družbe in bo v torek, 28. maja 2019 ob 14.00 uri, v Veliki dvorani B1
na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z delovnimi telesi skupščine
2. Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega

poročila o notranjem revidiranju za leto 2018 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine
Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje
revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2018

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2018, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu
4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja):

Matična številka pravne osebe / EMŠO:
(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa EMŠO, ki bo kot osebni podatek uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Delničar s podpisom prijave daje privolitev, da Zavarovalnica Triglav, d.d., kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, njegove osebne podatke iz
tega obrazca, obdeluje in hrani za namen izvedbe skupščine in glasovanja na skupščini, za čas do poteka zakonskega roka za takšno hrambo podatkov. Delničar ima pravico do
vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.)

pooblaščam (obkrožite enega):

1. Andrej Slapar, predsednik uprave
Zavarovalnice Triglav, d.d. 3. Tadej Čoroli, član uprave

Zavarovalnice Triglav, d.d.

2. Uroš Ivanc, član uprave
Zavarovalnice Triglav, d.d. 4. Peter Celar, član nadzornega sveta Zavarovalnice

Triglav, d.d., predstavnik delavcev

da na 44. skupščini delničarjev, dne 28. 05. 2019, v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic oznake ZVTG izdajatelja Zavarovalnice Triglav, d.d.,
vpisane na moje ime v delniški knjigi Zavarovalnice Triglav, d.d., ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je na dan 24. 05. 2019.
Pooblastite lahko samo ENEGA od zgoraj navedenih pooblaščencev tako, da obkrožite številko pred imenom pooblaščenca, za katerega želite, da vas zastopa na
skupščini.
Domneva:
Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca, oziroma ne obkrožite številke pred priimkom in imenom na seznamu pooblaščencev, vendar izpolnite vse

V primeru utemeljenih razlogov, ko se pooblaščenec ne bi mogel udeležiti skupščine, lahko pooblaščenec pooblasti drugo opravilno sposobno osebo. V kolikor tudi
to ne bi bilo možno, bo pooblastilo pooblaščencu v imenu pooblastitelja izvršil Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.
To pooblastilo velja le za 44. zasedanje skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi
tako, da se sam udeleži skupščine.

Dodatna pojasnila v zvezi z vsebino pooblastila ali pa pomoč pri izpolnjevanju pooblastila lahko dobite vsak delavnik na telefonski številki 080 555 555 ali
za klice iz tujine na telefonski številki 00386 22222864.

druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Andreja Slaparja, predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.




