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Modra zavarovalnica, d. d., je na skupščini družbe DELAVSKA HRANILNICA d. d., dne 22. 6. 
2022 ob 10. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:   
 

Št. Tema skupščinske točke 
Glasovalno 
stališče 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles. ZA 
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Skupine Delavska hranilnica in 

Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2021, s Poročilom 
nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu 
Letnega poročila Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. 
Ljubljana za poslovno leto 2021 ter z višino prejemkov članov organov 
vodenja in nadzora. 

/ 

2.1 Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z Letnim poročilom 
Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za 
poslovno leto 2021. 

seznanitev 

2.2 Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani s Poročilom 
nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu 
Letnega poročila Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. 
Ljubljana za poslovno leto 2021. 

seznanitev 

2.3 Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z višino prejemkov 
članov organov vodenja in nadzora za leto 2021. 

seznanitev 

3. Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranje 
revizije v letu 2021 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta. Skupščina 
Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani s Poročilom o notranjem 
revidiranju službe notranje revizije v letu 2021 s pozitivnim mnenjem 
nadzornega sveta. 

seznanitev 

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021, s predlogom 
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021. ZA 

4.1 Bilančni dobiček za poslovno leto 2021, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, 
znaša 2.879.905,00 EUR. Bilančni dobiček v višini 2.879.905,00 EUR se 
uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 5 (pet) EUR bruto na posamezno 
delnico. 

ZA 

4.2 Skupščina Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana podeljuje razrešnico upravi 
za poslovno leto 2021. 

ZA 

4.3 Skupščina Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana podeljuje razrešnico 
nadzornemu svetu za poslovno leto 2021. 

ZA 

5. Skupščina Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana sprejme predlagane 
spremembe in dopolnitve 22., 23. in 24. člena statuta, ki jih predlagata 
uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana, kot izhaja iz 
besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. 

ZA 

6. Skupščina Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana sprejme Politiko izbora 
primernih kandidatov za člane nadzornega sveta Delavske hranilnice, d. d., 
Ljubljana. 

ZA 

7. Skupščina Delavske hranilnice d. d. Ljubljana se seznani s poročilom 
uprave Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana o razlogih za izključitev 
prednostne pravice delničarjev v povezavi s Sklepom uprave Delavske 
hranilnice, d. d., Ljubljana o povečanju osnovnega kapitala na podlagi 
odobrenega kapitala z izdajo delnic z dne 8. 3. 2022. 

seznanitev 

 


