
  

 
Modra zavarovalnica, d. d. je na skupščini družbe SAVA RE, d. d. dne 23. 6. 2022 ob 10. uri 
zavzela naslednja glasovalna stališča: 

Št. Tema skupščinske točke 
Glasovalno 
stališče 

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov 
skupščine. ZA 

2. Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za 
poslovno leto 2021 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega 
sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. 
Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2021 
z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem 
revidiranju za leto 2021 in poročilom uprave o lastnih delnicah. 

seznanitev 

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za leto 2021. / 

3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 37.053.726,07 evra, se 
uporabi tako: 
• Del bilančnega dobička v višini 23.246.544,00 evra se uporabi za 
izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,50 evra bruto na delnico in se 12. 
7. 2022 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 
11. 7. 2022. 
• Preostali del bilančnega dobička v višini 13.807.182,07 evra se ne 
uporabi. 

ZA 

3.2 Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021 ZA 

3.3 Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.  ZA 

4. Skupščina za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje 
revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 
Ljubljana 

ZA 

5. Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., 
v poslovnem letu 2021 in Politika prejemkov članov organov vodenja in 
nadzora Save Re, d.d. 

/ 

5.1 Skupščina se seznani in potrdi Poročilo o prejemkih članov organov 
vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2021. ZA 

5.2 Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov članov organov 
vodenja in nadzora Save Re, d.d., v predlagani vsebini. PROTI 

6. Skupščina se seznani, da je 31. 12. 2021 Mateji Živec na podlagi 
odstopne izjave prenehal mandat članice nadzornega sveta 
predstavnice delavcev. Za novo članico nadzornega sveta predstavnico 
delavcev je svet delavcev Save Re izvolil Edito Rituper. Njen mandat 
traja od 1. 1. 2022 do 12. 6. 2023. Točka je seznanitvene narave, 
sprejem sklepa ni predviden. 

Seznanitev 

 

 

 

  


