IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Uprava in nadzorni svet izjavljata, da Pozavarovalnica Sava pri svojem delu in poslovanju
spoštuje določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki so ga dne 8. 12. 2009 sprejeli
Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager, in je dostopen na
spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (povezava: http://www.ljse.si) v
slovenskem in angleškem jeziku, s posameznimi odstopanji, ki so razkrita in pojasnjena v
nadaljevanju.
Nadzorni svet
Priporočilo 6.2: Nadzorni svet družbe ima dva člana predstavnika delavcev. Predstavnika
delavcev sta zaposlena v družbi in sta v tem smislu ekonomsko povezana z družbo.
Predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe je v skladu z veljavnimi predpisi imenoval
svet delavcev leta 2011.
Priporočilo 8.4: Nadzorni svet za sklice sej in pošiljanje gradiv uporablja pošto oziroma
kurirsko službo. Takšna je bila dosedanja praksa, ki ni v ničemer ovirala delovanja
nadzornega sveta. Če bi nastala potreba po uvedbi informacijske tehnologije v ta namen, bo
nadzorni svet informacijsko tehnologijo pričel uporabljati v skladu z navedenim priporočilom
Kodeksa.
Priporočili 8.8 in 8.9: Statut družbe oziroma sklep nadzornega sveta ne določata drugih
dodatnih pogojev, poleg tistih, ki jih določa zakon za opravljanje funkcije člana uprave
družbe. Družba je kot pozavarovalnica podvržena specialnemu zakonu, Zakonu o
zavarovalništvu, ki določa dodatne pogoje, ki jih mora izpolnjevati član uprave. Poleg tega
mora vsak član uprave pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor, preden lahko
prične opravljati svojo funkcijo. Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor se nanaša le na
opravljanje funkcije člana uprave v določeni zavarovalnici oziroma pozavarovalnici. Zaradi
strogega regulatornega okvira pri imenovanju članov uprave, družba meni, da predpisovanje
dodatnih pogojev ni potrebno.
Priporočila 9, 9.1, in 9.3: Nadzorni svet družbe ne ocenjuje usposobljenosti in učinkovitosti
vsakega svojega člana posebej, ker deluje kot celota. Nadzorni svet se praviloma sestaja v
celoti in skupaj sprejema odločitve, pri čemer je težko ločiti prispevke posamičnih članov
Nadzornega sveta. Prav tako vsi člani nadzornega sveta prispevajo v postopkih njegovega
delovanja in odločanja. Zato družba meni, da ocena dela posamičnih članov nadzornega
sveta ni potrebna.
Priporočilo 13.1: Upoštevaje dejstvo, da je enemu članu konec leta 2010 predčasno prenehal
štiriletni mandat, je nadzorni svet v aprilu 2011 imenoval stalno komisijo za imenovanja kot
posebno posvetovalno telo za zagotavljanje objektivnega in preglednega postopka nabora
kandidatov za članstvo v nadzornem svetu, ki jih nadzorni svet predlaga skupščini v izvolitev.
Nadzorni svet pa doslej ni oblikoval stalne kadrovske komisije. V primeru potreb po storitvah
kadrovske komisije, lahko komisija za imenovanja opravlja tudi naloge kadrovske komisije.

Vsa ostala vprašanja iz svoje pristojnosti nadzorni svet obravnava brez oblikovanja posebnih
komisij, saj se v dosedanji praksi to ni izkazalo za potrebno.
Transparentnost poslovanja
Priporočilo 20.2: Družba elementov strategije komuniciranja družbe, ki preprečuje nastanek
položaja, ki bi omogočal trgovanje z vrednostnimi papirji na podlagi notranjih informacij,
nima urejenih v enotnem dokumentu. V veliki meri ima družba vsebino določila 20.2 urejeno
bodisi v različnih internih aktih bodisi jo v praksi izvaja.

Vsebina izjave zajema obdobje od sprejema prejšnje izjave o spoštovanju kodeksa
upravljanja javnih delniških družb, tj. od dne 15. 4. 2011 do dne 16. 4. 2012.
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