Obvestilo o sklepih 41. skupščine delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava Zavarovalnice
Triglav, d.d., objavlja sklepe 41. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila
31. 5. 2016, ob 14.00 uri, v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.
Skupno število glasovalnih pravic na skupščini je bilo 17.462.467 oziroma 76,81% vseh delnic, iz katerih se
lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica.
Sprejeti sklepi skupščine:
1. Otvoritev skupščine
a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane,
ki bo sestavila zapisnik
b) imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine
Sklep št. 1:
Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednik
skupščine Simon Gabrijelčič.
Sklep št. 1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.458.269 glasov, kar
pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa je glasovalo 17.457.365 delnic, kar predstavlja 99,995%
od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 904 delnic, kar predstavlja 0,005% od vseh
oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 4.198.

2. Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2015 z mnenjem
revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2015 ter Poročila Nadzornega
sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice
Triglav, d.d., za leto 2015 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu
Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2015
Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2015, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu
Uporaba bilančnega dobička za leto 2015
Sklep št. 3.1:
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 65.028.271,76 EUR, se uporabi na naslednji način:
del bilančnega dobička v višini 56.837.870,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,50
EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu
skupščine. Dividende se izplačajo v obdobju od 25 do 30 dni po sprejetju tega sklepa;
o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 8.190.401,76 EUR se bo odločalo v naslednjih
letih.
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Sklep št. 3.1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.462.265 glasov,
kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.459.425 delnic, kar predstavlja
99,984% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.840 delnic, kar predstavlja
0,016% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 202.

Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.
Sklep št. 3.2:
Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2015.
Sklep št. 3.2 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.462.360 glasov,
kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.460.510 delnic, kar predstavlja
99,989% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.850 delnic, kar predstavlja
0,011% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 107.

Podelitev razrešnice nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.
Sklep št. 3.3:
Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto
2015.
Sklep št. 3.3 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.462.359 glasov,
kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.460.408 delnic, kar predstavlja
99,989% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.951 delnic, kar predstavlja
0,011% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 92.

4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2016, 2017 in 2018
Sklep št. 4:
Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovna leta 2016, 2017 in 2018 imenuje
revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.
Sklep št. 4 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.462.241 glasov, kar
pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.457.925 delnic, kar predstavlja
99,975% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 4.316 delnic, kar predstavlja
0,025% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 202.

5. Spremembe in dopolnitve statuta Zavarovalnice Triglav, d.d.
Sklep št. 5.1:
Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta v besedilu kot sledi:
- 2. člen Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
» Dejavnost zavarovalnice
2 (drugi). člen
Zavarovalnica opravlja naslednje dejavnosti v skladu in pod pogoji kot jih določa zakon:
65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja
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-

65.120
65.300
66.220
66.290

Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega
Dejavnost pokojninskih skladov
Dejavnost zavarovalniških agentov
Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade.

Zavarovalnica lahko poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost iz prejšnjega odstavka, opravlja tudi
posle, ki so v neposredni zvezi z zavarovalnimi posli, in druge posle za druge družbe v zavarovalniški
skupini zavarovalnice, vendar le, če ne povečujejo tveganj za zavarovalniško skupino, in le tiste vrste
poslov, ki so del poslovanja zavarovalnice v okviru njene osnovne dejavnosti. Zavarovalnica lahko
opravlja tudi druge posle, ki niso prej navedeni, in ki so potrebni za njen obstoj in ne pomenijo
rednega opravljanja dejavnosti.«;
- tretji odstavek 4. člena Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Vsak delničar ima pravico vpogleda v delniško knjigo v skladu z zakonom.«;
- spremeni se 5 a. člen, ki postane po novem 6. člen, z novim pooblastilom Upravi za povečanje
osnovnega kapitala zavarovalnice tako da se 6. člen po novem glasi:
»6 (šesti). člen
Uprava je pooblaščena povečati osnovni kapital zavarovalnice za največ 14.740.278,36
(štirinajstmilijonovsedemstoštiridesettisočdvestooseminsedemdeset 36/100) EUR z izdajo novih
delnic za denarne vložke v petih letih po vpisu sprememb tega statuta v register. O izdaji novih delnic,
višini povečanja osnovnega kapitala, vsebini pravic iz novih delnic in pogojih za izdajo delnic odloča
uprava s soglasjem nadzornega sveta.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala skladno s tem členom ustrezno
uskladi besedilo statuta zavarovalnice, zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.«;
- dosedanji 6. do 10. člen se preštevilčijo tako, da postanejo 7. do 11. člen;
- dosedanji 11. člen Statuta se v celoti izbriše, pri čemer se 30. člen v celoti spremeni tako da se po
novem glasi:
»Ključne funkcije
30 (trideseti). člen
Zavarovalnica ima v skladu z zakonom o zavarovalništvu, v okviru sistema upravljanja organizirane
ključne funkcije, in sicer funkcijo upravljanja tveganj, funkcijo spremljanja skladnosti, funkcijo
notranje revizije in aktuarsko funkcijo. Ključne funkcije so organizirane in imajo naloge ter
odgovornosti kot jih določa zakon.«;
- dopolni se prvi odstavek 14. člena Statuta z naslednjim stavkom:
»Delavskega direktorja kot člana uprave zavarovalnice imenuje nadzorni svet na predlog sveta
delavcev.”;
- spremeni se drugi odstavek 14. člena Statuta tako, da se po novem glasi:
»Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana uprave oziroma predsednika pod pogoji, ki jih
določa zakon.«;
- spremeni se 18. člen Statuta tako, da se po novem glasi:
»18 (osemnajsti). člen
»Za predsednika oziroma člana uprave zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
pogoje, določene z zakonom o zavarovalništvu, in ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe.«;
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- spremeni se 21. člen Statuta tako, da se po novem glasi:
»21 (enaindvajseti). člen
Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, pred potekom mandatne dobe.
Vsak član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta pred potekom
mandatne dobe z odpovednimi rokom, ki traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega
sveta, vendar najdlje 3 mesece od dneva, ko je bila odpoved podana. Odpovedni rok iz prejšnjega
stavka začne teči z dnem, ko zavarovalnica prejme njegovo pisno izjavo o odstopu. Funkcija člana
nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, za katero velja odpovedni rok, preneha z
imenovanjem novega člana nadzornega sveta ali z iztekom odpovednega roka, kar je prej.
Če obstajajo jasno obrazloženi in utemeljeni razlogi, zaradi katerih je članu onemogočeno
opravljanje funkcije, lahko član nadzornega sveta s pisno izjavo, odstopi brez odpovednega roka. V
primeru odstopa zaradi utemeljenega razloga članu nadzornega sveta funkcija preneha z dnem, ko
zavarovalnica prejme njegovo pisno izjavo o odstopu z navedenim utemeljenim razlogom.«;
- spremeni se prvi odstavek 23. člena Statuta tako, da se po novem glasi:
»Poleg pristojnosti in dolžnosti, ki jih ima po zakonu o gospodarskih družbah, ima nadzorni svet tudi
naslednje pristojnosti:
daje soglasje upravi k poslovni strategiji zavarovalnice;
daje soglasje upravi k finančnemu načrtu zavarovalnice;
daje soglasje upravi k pisnim pravilom sistema upravljanja skladno z zakonom o
zavarovalništvu;
daje soglasje upravi k letnemu načrtu dela notranje revizije;
odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom o zavarovalništvu.«;
- črtata se dosedanji 34. in 35. člen;
- dosedanji členi 36 do 40 se ustrezno preštevilčijo in postanejo členi 34 do 38.
Sklep št. 5.1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.455.383 glasov,
kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.453.041 delnic, kar predstavlja
99,987% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.342 delnic, kar predstavlja
0,013% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 7.084.

Sklep št. 5.2:
Skupščina sprejme dopolnitev 2. člena Statuta, kot je predlagana v predlogu sklepa pod točko 5.1 te
skupščine, in sicer:
v prvem odstavku 2. člena se med drugo in tretjo alinejo doda alineja, ki se glasi:
»- 65.200 Dejavnost pozavarovanj«
S sprejemom tega sklepa se v celoti razveljavi in nadomesti sklep št. 5) Uskladitev dejavnosti in
sprememba Statuta, sprejet na 39. seji skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., dne 10.6.2014.
Sklep št. 5.2 je bil sprejet v predlagani vsebini, pri čemer se je predlog sklepa uskladil z odločbo Agencije za
zavarovalni nadzor, s katero je bilo izdano dovoljenje Zavarovalnici Triglav, d.d., za opravljanje
zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj, katero je družba prejela dne 25.4.2016 in je postala
pravnomočna dne 10.5.2016. Glede na navedeno se je odložni pogoj, kot je bil predviden pri predlogu
sklepa št. 5.2 ob sklicu skupščine, do same skupščine že uresničil. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih
17.462.265 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.460.628 delnic,

4

kar predstavlja 99,991% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.637 delnic, kar
predstavlja 0,009% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 202.

6. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo Mateja Runjaka iz funkcije člana Nadzornega sveta in
imenovanje novega člana Nadzornega sveta
Sklep št. 6.1:
Skupščina se seznani z odstopno izjavo Mateja Runjaka iz funkcije člana Nadzornega sveta z dne 3.3.2016, ki
prične učinkovati in mu mandat preneha z dnem 31.5.2016.
Sklep št. 6.1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.437.032 glasov,
kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.434.324 delnic, kar predstavlja
99,984% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.708 delnic, kar predstavlja
0,016% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 25.435.

Sklep št. 6.2:
Skupščina za člana nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., imenuje Igorja Stebernaka za mandatno
obdobje 4 let, ki začne teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta iz prejšnje točke 5 dnevnega reda
skupščine v sodni register.
Sklep št. 6.2 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.462.265 glasov,
kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.450.894 delnic, kar predstavlja
99,935% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 11.371 delnic, kar predstavlja
0,065% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 202.

7. Določitev plačil članom nadzornega sveta
Sklep št. 7:
Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta
zavarovalnice znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije
sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta.
Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede
na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do
izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje
funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije
oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah
nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni
znesek sejnin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega
plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.
Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000 EUR
bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 %
osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika
nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega
sveta.
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Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana
komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik
komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje
funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno
in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen
do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za
opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega
sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno
in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen
do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za
opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je
trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.
Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za
opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo.
Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na
njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter
njegovo zakonsko določeno odgovornost.
Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v
zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo
stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz
na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada
članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za
določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za
prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta
oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti,
ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih
objektivnih razlogov.
Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 8, ki ga
je skupščina sprejela dne 21. 6. 2011.
Sklep št. 7 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.462.425 glasov, kar
pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.406.803 delnic, kar predstavlja
99,681% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 55.622 delnic, kar predstavlja
0,319% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 42.

Na skupščini ni bilo napovedane izpodbojne tožbe.
Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice, iz
katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica (v nadaljevanju glasovalna pravica), je bil
71,06%. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z
glasovalnimi pravicami:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana: število delnic in
glasov 7.836.628, delež glede na vse glasovalne pravice 34,47%;
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Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana: število delnic in glasov 6.386.644, delež
glede na vse glasovalne pravice 28,09%;
Hypo Alpe – Adria – Bank, d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb, Hrvaška: število delnic in glasov
1.475.798, delež glede na vse glasovalne pravice 6,49%;
Balkan Fund, Rue Sainte-Zithe 11, Luxembourg, Luxembourg: število delnic in glasov 290.278,
delež glede na vse glasovalne pravice 1,28% in
Sava re, d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana: število delnic in glasov 166.678, delež glede na vse
glasovalne pravice 0,73%.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 31.5.2016
dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
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