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Modra zavarovalnica, d.d. / Zahteva za objavo popravka po ZMed

Spoštovani gospod Vodušek,
vsebina članka z naslovom Anonimka o tem, kako je Borut Jamnik »sprivatiziral« Modro zavarovalnico in
zakaj Modra zavarovalnica že nekaj let nima dobička: »Zakon a la Borut Jamnik«, objavljenega dne
26.9.2019 v elektronskem mediju www.topnovice.si, ki ga izdaja TOPNEWS.SI, internetni portal d.o.o., v
javnosti ustvarja napačno in izkrivljeno predstavo o delovanju Modre zavarovalnice, d.d. in njene uprave,
še zlasti predsednika uprave, zaradi česar kot pooblaščenci Modre zavarovalnice, d.d. v imenu njene
uprave vlagamo zahtevo za objavo popravka in prikaza nasprotnih dejstev na podlagi določil Zakona o
medijih.
Zaradi objektivne informiranosti Modra zavarovalnica, d.d. skladno z Zakonom o medijih zahteva objavo
naslednjega odgovora:
»Odgovor – prikaz nasprotnih dejstev: Anonimka o tem, kako je Borut Jamnik »sprivatiziral« Modro
zavarovalnico in zakaj Modra zavarovalnica že nekaj let nima dobička: »Zakon a la Borut Jamnik«
Vsebina članka, objavljenega dne 26.9.2019 pod gornjim naslovom, je nadaljevanje vse pogostejših pisanj
internetnega portala TOPNEWS.SI o g. Borutu Jamniku, predsedniku uprave Modre zavarovalnice, d.d. V
tokratnem članku pa je novičarska ost naperjena tudi zoper Modro zavarovalnico, d.d. s trditvami o
njenih slabih poslovnih rezultatih in pod naslovom članka objavljeno fotografijo vseh treh članov uprave z
njihovimi imeni in priimki ter v zvezi z anonimnim blogom podanim vprašanjem, zakaj nadzorni svet
zavarovalnice do danes ni odreagiral.
Modra zavarovalnica zavrača neresnično trditev iz članka o njenih slabih poslovnih rezultatih. Modra
zavarovalnica je najpomembnejši upravljavec sredstev II. pokojninskega stebra in strateška naložba
Republike Slovenije. Namen ustanovitve Modre zavarovalnice v lasti Kapitalske družbe je vzpostavitev
stabilne finančne skupine, ki prispeva k dolgoročni finančni vzdržnosti pokojninskega sistema v Sloveniji.
Obseg premoženja Kapitalske družbe je po preoblikovanju ostal enak (izčlenitev pomeni delitev, ki
ohranja kapitalska razmerja), hkrati pa se je z ustanovitvijo zavarovalnice krog delovanja in obseg storitev
dodatno razširil, kar prispeva k zagotavljanju dodatnih sredstev za pokojninsko blagajno.
Od ustanovitve oktobra 2011 dalje Modra zavarovalnica posluje z dobičkom, s katerim povečuje varnost
prihrankov za dodatne pokojnine in zagotavlja svojo finančno trdnost. Hkrati pa Kapitalski družbi redno
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izplačuje dividende. Do sedaj je izplačala že za 25 milijonov evrov dividend. Presoja uspešnosti poslovanja
z uporabo izida poslovanja je neustrezna in zavajajoča. Omenjena postavka namreč predstavlja le delni
izid, in sicer brez upoštevanja neto finančnih prihodkov, ki so vir za izplačilo obveznosti do zavarovancev
iz naslova pokojninskih rent in izvirajo iz finančnih naložb ter z njimi povezanih prejemkov (zlasti obresti
in dividende). Primeren ter ustrezen kriterij celovite presoje uspešnosti poslovanja Modre zavarovalnice
je celotni vseobsegajoči donos po obdavčitvi. Ta postavka namreč zajema vse poslovne učinke, tudi tiste,
ki niso pripoznani v poslovnem izidu, vplivajo pa na višino kapitala zavarovalnice. Za razliko od v članku
prikazanega negativnega izida iz poslovanja, je celotni vseobsegajoči donos zavarovalnice vsa leta
pozitiven, z izjemo leta 2018, kar je posledica izjemnega padca vrednosti delniških naložb ob koncu leta
2018. Kumulativni celotni vseobsegajoči donos je v obdobju poslovanja dosegel 110 milijonov evrov.
Prav tako je zavajajoča neposredna primerjava s poslovanjem pokojninskih družb, ki imajo bistveno nižje
zakonske kapitalske zahteve, ali zavarovalnic, pri katerih dejavnost upravljanja pokojninskih skladov in
izplačevanje rent ne predstavlja temeljne dejavnosti.
Rast kapitala, lastnih sredstev in sredstev članov pokojninskih skladov v upravljanju Modre zavarovalnice
je stalnica njenega poslovanja. Od svoje ustanovitve do konca leta 2018 je Modra zavarovalnica povečala
obseg kapitala s 152 milijonov na 236 milijonov evrov, kar pomeni približno 6,5-odstotno povprečno
letno stopnjo rasti. Še višjo stopnjo rasti pa so v tem obdobju dosegla sredstva zavarovalnice, ki so se z
začetnih 263 milijonov do konca leta 2018 povzpela na 460 milijonov evrov, kar pomeni približno 8,3odstotno povprečno letno stopnjo rasti. Sredstva vzajemnih pokojninskih skladov v upravljanju pa so se
povečala za več kot 50 odstotkov in konec leta 2018 dosegla nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov.
V blogu, ki ga članek povzema in naj bi bil objavljen na anonimnem spletnem mestu write.as, so
postavljena vprašanja g. Bachtiar Djalilu, predsedniku nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d. in
predsedniku uprave Kapitalske družbe, d. d. in g. Stanislavu Senčarju, predsedniku nadzornega sveta
Kapitalske družbe, d. d. v zvezi z rezultati poslovanja Modre zavarovalnice, d. d. in njenim predsednikom
uprave, g. Borutom Jamnikom. Ker TOPNEWS.SI povzdiguje besedilo anonimnega bloga v brezpogojno
resnico in ker pred objavo niso bili niti preverjeni javno objavljeni podatki o poslovanju Modre
zavarovalnice d.d., na portalu pa je bila v septembru mesecu objavljena vrsta člankov o g. Borutu
Jamniku, je sporočilo pisanja portala TOPNEWS.SI jasno: če želite zaustaviti blatenje in osebne
diskreditacije, potem sodelujte z nami in si kupite mir. Modra zavarovalnica, d.d. zato obvešča javnost, da
je g. Vladimir Vodušek, odgovorni urednik portala TOPNEWS.SI, dne 9.8.2019 poklical v tajništvo Modre
zavarovalnice, d.d. in prosil za sestanek z g. Borutom Jamnikom, pri čemer je pojasnil, da sestanek ni
mišljen novinarske narave, ampak zgolj kot poslovni. Predviden sestanek za 12. 8. 2019 ob 10. uri je bil
odpovedan. G. Vladimir Vodušek je nato večkrat klical in vztrajal na terminu sestanka z g. Jamnikom. Po
več klicih je bil dogovorjen sestanek pri svetovalki uprave za strateško komuniciranje in marketing za dne
27. 8. 2019. Ob koncu sestanka na temo možnosti oglaševanja na njegovi TV ali spletnem portalu je g.
Vodušek ponovno zaprosil za sestanek z g. Jamnikom, pri čemer je vprašan, na kakšno temo želi osebno
govoriti s predsednikom uprave odgovoril, da bi mu g. Jamnik glede na številna poznanstva lahko
pomagal pri iskanju oglaševalcev. Ker g. Borut Jamnik ni sprejel g. Vladimirja Voduška, so se v septembru
na portalu TOPNEWS.SI Vladimir Vodušek začele objave člankov z vrsto neresnic in žaljivimi vrednostnimi
ocenami in trditvami o g. Jamniku. Dne 6.9. je bil objavljen članek z naslovom »Zbiralci perja«: Kaj druži
razvpitega Boruta Jamnika in jadralca ter vinarja Igorja Simčiča – Podjetje Esimit Evolution S.r.l. v Gorici,
ki se ukvarja s trgovino s titanovim dioksidom, dne 7.9. članek Pobeg ali samo začasni umik: Borut Jamnik
se je z »izbrano družbo« umaknil čez mejo na Hrvaško – V zakulisju potekajo priprave na odločilni spopad
med Jamnikovim omrežjem in Šarčevimi fanti, dne 12.9. članek »Pretorijanci« Boruta Jamnika znova
udarili – tokrat razkrivamo kako Borut Jamnik in njegovi poskušajo preko sprememb in dopolnitev zakona
o gospodarskih družbah utrditi svojo moč in vpliv, itd. V članku z dne 26.9.2019 pa se z izkrivljenimi in
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pomanjkljivimi informacijami želi prikazati kot problematičen in nezakonit nastanek Modre
zavarovalnice, d.d. in ter njeno poslovanje kot neuspešno.
Modra zavarovalnica, d.d. sporoča, da na takšne pritiske portala TOPNEWS.SI ne pristaja ter bo zadeve
reševala z zakonitimi pravnimi sredstvi, saj zaupa v pravosodje in njegovo učinkovitost pri uveljavljanju
pravnega reda.
Modra zavarovalnica, d.d.«

S spoštovanjem,

Odvetnik Miha Martelanc

Priloga: odvetniško pooblastilo
Po e-mail in prip!
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