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Ljubljana, 8.5.2017

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 objavljenem 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,
Andrej Slapar,

Predsednik uprave

Benjamin Jošar,
Član uprave

Tadej Čoroli,
Član uprave

Uroš Ivanc,
Član uprave

Marica Makoter,
Članica uprave

Priloga:
Individualizirano pooblastilo, Navodila, Ovojnica
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