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Na podlagi 296. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Sava Re, d.d., Ljubljana, Dunajska 
56, 

s k l i c u j e 

 

37. sejo skupščine delničarjev 
Save Re, d.d., Ljubljana, 

ki bo v ponedeljek, 16. 11. 2020, ob 13. uri v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, 
Dunajska cesta 154,1000 Ljubljana. 

Dnevni red in predlogi sklepov 

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine 
Ugotovi se sklepčnost in se imenujejo organi skupščine, ki so potrebni za delo skupščine. Skupščini bo 
prisostvoval vabljeni notar. 
 

2. Uporaba bilančnega dobička za leto 2019 

PREDLOG SKLEPA 

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 34.705.806,06 EUR, se uporabi tako: 

• Del bilančnega dobička v višini 16.272.580,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda 
znaša 1,05 EUR bruto na delnico in se 2. 12. 2020 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v 
delniško knjigo na dan 1. 12. 2020. 

• Preostali del bilančnega dobička v višini 18.433.225,26 EUR se ne uporabi. 

Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 30. 9. 2020. Na dan 
skupščine delničarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje 
lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delničarjev na sami seji predlagane prilagojene vrednosti 
uporabe bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 1,05 EUR ostal 
nespremenjen. 

*** 

Informacije za delničarje 

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino: 
Predlagatelja sklepa pod 2. točko dnevnega reda sta nadzorni svet in uprava skupaj. 

Sklic skupščine z dnevnim redom se objavi v dnevnem časopisu Delo, na spletnih straneh Ljubljanske 
borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES 
(http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si). 

Gradivo za skupščino, vključno s predlogom sklepa z obrazložitvijo, je na vpogled delničarjem družbe 
na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva 
zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure. Sklic skupščine, obrazložitev predloga sklepa in ostalo gradivo je 
objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe in na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v 
informacijskem sistemu SEOnet. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in izčrpne 
informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, 
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podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti 
(prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na 
spletni strani družbe. 

Zahteve in predlogi delničarjev 

Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica 
skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti 
predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki ne sprejema 
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena 
ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali 
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne 
točke dnevnega reda sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@sava-re.si. 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne 
predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo 
poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere 
bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega 
sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o 
volitvah delničarju v skladu s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in 
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal 
družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi 
sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@sava-re.si. 

Delničarjeva pravica do obveščenosti 

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so 
potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. 
odstavkom 305. člena ZGD-1. 

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice 

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi 
prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno četrtka, 
12. 11. 2020, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih 
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. 

Prijava se pošlje po pošti na naslov Sava Re, d.d., Uprava družbe – za skupščino, Dunajska 56, 1000 
Ljubljana. Delničarji lahko oddajo prijavo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@sava-
re.si. 

Prijave, zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi 
sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa 
morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig 
oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja 
oziroma pooblastitelja, ki posreduje prijavo, zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti 
njegovega podpisa. 

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem 
imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je 
treba predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po 
pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi 
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na sedežu družbe v Ljubljani vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 
9. do 15. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov 
info@sava-re.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične 
osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga 
uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje 
pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na 
enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. 

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim 
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z rednim izpisom iz sodnega registra. 
Delničarji, ki so imetniki kvalificiranega deleža, so se dolžni izkazati z veljavnim dovoljenjem, ki so ga 
pridobili v skladu z 31. členom Zakona o zavarovalništvu. 

Na dan sklica skupščine ima družba izdanih 17.219.662 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno s 
statutom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan objave sklica 
skupščine ima družba 1.721.966 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic. 

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, 
in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev 
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne naprave in gradivo, potrebno za glasovanje. 

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za 
zmanjševanje tveganja okužbe s covidom-19. 

Izvedba skupščine je odvisna od ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki bodo veljali v času predvidenega 
datuma zasedanja skupščine. Če bi bila z ukrepi prepovedana izvedba skupščine s fizično prisotnostjo 
delničarjev, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način kot o samem sklicu skupščine. 

 
 

 Uprava 
 Save Re, d.d. 
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Obrazložitve sklepov 37. skupščine 
  



 
 

Stran 5 od 7 

 

Skupščini delničarjev Save Re, d.d. 

 

Obrazložitev predlogov sklepov 37. skupščine Save Re, d.d. 

 

K TOČKI 1 DNEVNEGA REDA (obrazložitev uprave): 

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine 

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in statutom Save Re, d.d., je uprava družbe pristojna in 
odgovorna za sklic skupščine. 

Kot sklicatelj uprava predlaga skupščini v izvolitev njene organe, in sicer: 

• za predsednico skupščine: odvetnica Nina Šelih; 

• za člane verifikacijske komisije: dva predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., in enega 
predstavnika Save Re, d.d. 

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.  

 

 

Uprava 
Save Re, d.d. 

*** 
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Skupščini delničarjev Save Re, d.d. 

 

Obrazložitev predlogov sklepov 37. skupščine Save Re, d.d. 

 

K TOČKI 2 DNEVNEGA REDA (obrazložitev uprave in nadzornega sveta): 

Uporaba bilančnega dobička za leto 2019 

Delničarji Save Re so se z revidiranim letnim poročilom za leto 2019 z mnenjem revizorja seznanili na 
36. skupščini, ki je potekala 16. 6. 2020. Prav tako so na tej skupščini odločali o podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu za leto 2019. V zvezi s priporočilom Agencije za zavarovalni nadzor 
(Agencija) z dne 31. 3. 2020 in njenim pozivom za zadržanje izplačila dividend z dne 20. 5. 2020 v 
povezavi z epidemijo covida-19 sta uprava in nadzorni svet delničarjem na 36. skupščini družbe skupaj 
predlagala, da slednja sprejme sklep, da se bilančni dobiček za leto 2019, ki je znašal 34.705.806,06 
EUR, ne razdeli delničarjem oziroma se v celoti razporedi v kategorijo prenesenega dobička. 

Agencija je 20. 8. 2020 na slovenske (po)zavarovalnice naslovila dopis, s katerim je priporočila 
zadržanje izplačila dividend zaradi posledic covida-19 tudi po 1. 10. 2020. Agencija sicer, upoštevaje 
različne poslovne modele, dopušča, da posamezne (po)zavarovalnice delničarjem predlagajo izplačilo 
dividend, in to še pred revizijo izkazov za leto 2020. Skladno z usmeritvijo Agencije je družba ponovno 
proučila podlage za izplačilo dividende za poslovno leto 2019 in odpornost solventnosti skupine na 
potencialne večje stresne scenarije. Podlage za izplačilo dividende so bile posredovane tudi Agenciji. 

Skupina je zaradi epidemije covid-19 in njenih posledic na gospodarstvo pristopila k rebalansu letnega 
načrta za leto 2020 in rebalansu strateškega načrta za obdobje 2020–2022. Poleg učinkov covida-19 na 
poslovanje je v rebalans vključen učinek vključitve zavarovalnice Vita v skupino. Načrtovani prihodki 
skupine v rebalansu 2020 brez učinkov prevzema Vite so nekoliko nižji od prvotno načrtovanih, skupaj 
z učinki prevzema pa skupina načrtuje rast prihodkov. Prav tako je ocena rezultata skupine brez 
prevzema nekoliko nižja od prvotno načrtovane, medtem ko vključitev učinkov prevzema nadomesti 
pričakovani izpad kot posledico epidemije. Dejstvo je, da se je zaradi posledic epidemije povečala 
negotovost glede gospodarske aktivnosti do konca leta 2020 in v letu 2021, tudi v povezavi z 
nihajnostjo finančnih trgov. Kljub temu stresni scenarij, ki ga je skupina pripravila kot utemeljitev 
predloga izplačila dividende iz naslova dobička za leto 2019, pokažejo, da se ob predpostavki učinkov 
z magnitudo finančne krize 2008–2009 sicer solventnost skupine pomembno zniža (kar bi ob realizaciji 
scenarija lahko omejilo zasledovanje dividendne politike v bodoče), ne ogrozi pa solventnostnega 
položaja skupine. 

Poleg upoštevanja rezultatov stresnih scenarijev, kot priporoča Agencija, je družba pri oblikovanju 
predloga upoštevala svojo dividendno politiko in naslednje dejavnike: 

• ocenjeno višino presežka primernih lastnih virov sredstev nad zahtevanim solventnostnim 
kapitalom v okviru ureditve Solventnosti II, 

• lastno oceno tveganj in solventnosti skupine, 

• kapitalske modele bonitetnih družb S&P in AM Best, 

• potrjene letne in strateške načrte skupine in družbe, 

• nove razvojne projekte, ki bi angažirali dodatni kapital, 

• druge pomembne okoliščine, ki vplivajo na finančno stanje družbe. 
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Konec leta 2019 je imela skupina solventnostni količnik v višini 220 %. Z upoštevanimi učinki prevzema 
Vite, vpliva covida-19 na poslovanje in predvidenim izplačilom dividende, kot ga predvideva ta 
skupščinski sklep, je konec leta 2020 načrtovan solventnostni količnik znotraj razpona optimalne 
solventnosti skupine med 180 % in 220 %. 

V povezavi s solventnostjo skupine konec leta 2020 so izpostavljena naslednja tveganja: 

• tveganje padca vrednosti finančnih naložb, 

• tveganje več katastrofalnih dogodkov (naravne nesreče), 

• tveganje, povezano z nihajnostjo krivulje netveganih obrestnih mer in posledični vpliv na 
višino tržne vrednosti sredstev, zmanjšane za obveznosti, 

• zakonodajna tveganja – v letu 2020 bi lahko sprememba v interpretaciji EIOPE glede izračuna 
zahtevanega kapitala za katastrofalna tveganja povzročila materialno znižanje solventnostne 
pozicije. 

Uprava in nadzorni svet skupščini družbe tako predlagata, da sprejme sklep o uporabi bilančnega 
dobička (ki je znašal 34.705.806,06 EUR): 

• del bilančnega dobička v višini 16.272.580,80 EUR se uporabi za izplačilo dividende, 

• preostali del bilančnega dobička v višini 18.433.225,26 EUR pa ostane nerazporejen. 

Uprava in nadzorni svet predlagata dividendo v višini 1,05 EUR na delnico, kar predstavlja 10,5-odstotni 
porast glede na izplačano dividendo v letu 2019. 

Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2019. Na dan 
skupščine delničarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje 
lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delničarjev na sami seji predlagane prilagojene vrednosti 
uporabe bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 1,05 EUR ostal 
nespremenjen. 

Sava Re, d.d., zaradi vključitve KDD v sistem TARGET2-Securities pri določitvi presečnega datuma 
upravičenosti do dividende in datuma samega izplačila dividende za leto 2019 upošteva pravila KDD. 
Predlagan presečni datum upravičenosti do dividende je tako 1. 12. 2020, predlagani datum izplačila 
pa 2. 12. 2020. 

 

Uprava in nadzorni svet 
Save Re, d.d. 

 


