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Ljubljana, 8.5.2017

Ljubljana, 8.5.2019

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
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širše. Pri oblikovanju predloga sta Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice sledila sprejeti dividendni
odstotkov čistega dobička Skupine Triglav za leto 2016. V primeru izplačila dividend v predlagani višini bi bila
politiki
zavarovalnice. Ta je tako atraktivna kot vzdržna, saj zajema izplačevanje atraktivnih dividend
dividendna donosnost delnice Zavarovalnice Triglav, d.d., ena višjih tako v slovenskem prostoru kot v globalnem
delničarjem,
hkrati pa omogoča Skupini Triglav, da tudi vnaprej ostaja finančno stabilna, njeno
zavarovalnem sektorju.
poslovanje varno in njene aktivnosti rasti ter razvoja izvedene skladno z začrtano strategijo.
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.
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