

PRIJAVA IN POOBLASTILO
Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, ki jo je sklicala
uprava družbe na podlagi določil 296. člena ZGD-1 in bo
1.
2.

, z naslednjim dnevnim redom:
Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Uporaba bilančnega dobička za leto 2019.

SPLOŠNO POOBLASTILO
Podpisani (IME IN PRIIMEK/FIRMA):
EMŠO/Matična številka:
Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgolj
z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

e-pošta:

telefon/mobilni telefon:

Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželena, v kolikor želite prejemati obvestila Save Re, d.d., oziroma Društva MDS in zaradi lažje
komunikacije. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Sava Re, d.d., in Društvo MDS bosta podatke varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
oziroma Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

1.

in glasovanje na 37. skupščini družbe Sava Re, d.d., ki bo potekala 16.11.2020, in
*P01*
mag. Polona Pirš Zupančič, članica Uprave Save Re, d.d.

2.

*P02*

Rajko Stanković, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije

(Domneva: Če ne OBKROŽITE enega izmed pooblaščencev, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste izbrali
pooblaščenca pod zaporedno številko 1)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh kosovnih delnic družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., katerih imetnik sem na
presečni dan in sicer tako, da za vse predlagane sklepe glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, kot je to v tem pooblastilu
navedeno pri posameznih predlogih sklepov, razen če v nadaljevanju pooblaščencu ne dajem drugačnega navodila. Če bodo po podpisu
tega pooblastila podani nasprotni predlogi, delničar pooblaščam pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji.
To pooblastilo velja samo za 37. zasedanje skupščine družbe, ki bo potekala 16.11.2020. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno
prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi k zasedanju skupščine in na njej glasuje. S podpisom tega pooblastila preklicujem
vsa druga pooblastila za zastopanje na 37. skupščini delničarjev družbe Pozavarovalnica Sava, d.d.
Datum izpolnitve pooblastila:

2020

Podpis delničarja:
(pravne osebe, ki poslujete z žigom, odtisnite tudi svoj žig)

Za veljavnost pooblastila se morate OBVEZNO PODPISATI na črto podpis delničarja!
Razkritje in izjave pooblaščencev:
Pooblaščenka pod zaporedno številko 1. je članica uprave Save Re, d.d., in izjavlja, da bo na skupščini delovala, kot je razkrila v
pooblastilu in bo glasovala v skladu z navodilom pooblastitelja.
Pooblaščenec pod zaporedno številko 2. je predsednik Društva MDS in izjavlja, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1
in da bo na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja in bo glasoval v skladu z navodilom pooblastitelja.
Sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, številka vložka 1/01413/00; Osnovni kapital: 71.856.376,23 EUR; Matična številka: 5063825; Transakcijski račun: SI56 0430
2000 0906 449; Identifikacijska številka za DDV: SI17986141

OPOZORILO (natančno preberite): Če pravilno izpolnite zgornje splošno pooblastilo, dajete s tem izbranemu pooblaščencu navodilo,
da glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, ki so navedeni pri posameznih predlogih sklepov, pri morebitnih novih nasprotnih
predlogih pa po lastni presoji. Če želite dati izbranemu pooblaščencu drugačno navodilo za glasovanje, to storite tako, da v
nadaljevanju pooblastila pri posameznem predlogu sklepa obkrožite »ZA« oz. »PROTI« in se podpišete. Če želite, da pooblaščenec o
morebitnih novih nasprotnih predlogih ne glasuje, na koncu pooblastila pod točko B (Glasovanje o novih nasprotnih predlogih)
obkrožite »NE« in se podpišete. Pooblastila za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi
zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

Pooblastilo nam PODPISANO vrnite v priloženi povratni kuverti s plačano poštnino na naslov: Pozavarovalnica
Sava d.d., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, NAJKASNEJE DO ČETRTKA 12. NOVEMBRA 2020.
Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na informacijsko pisarno Društva Mali delničarji Slovenije,
Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, telefon: 031 787 282 ali 041 633 330, vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro ali na e-poštni
naslov: info@skupaj.si.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje
1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost in se imenujejo organi skupščine, ki so potrebni za delo skupščine. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:
ZA

(Ustrezno obkrožite)

PROTI

Podpis delničarja:
Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bosta
pooblaščenca glasovala na naslednji način: ZA.
Obrazložitev: Pooblaščenca Save Re in Društva MDS ne nasprotujeta organom skupščine, ki jih je predlagala Uprava družbe.

2. točka dnevnega reda: 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.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:
ZA

(Ustrezno obkrožite)

PROTI

Podpis delničarja:
Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bosta
pooblaščenca glasovala na naslednji način: ZA.
Obrazložitev: Pooblaščenca Save Re in Društva MDS podpirata predlog delitve bilančnega dobička, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda
Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi ali pa če bo do skupščine dnevni red razširjen z dodatnimi točkami
dnevnega reda, pooblaščam pooblaščenca, da o nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda glasuje po lastni presoji.
Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

DA

(Ustrezno obkrožite)

NE
Podpis delničarja:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bosta pooblaščenca o novih nasprotnih
predlogih in dodatnih točkah lahko glasovala PO LASTNI PRESOJI. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenca o novih nasprotnih
predlogih in dodatnih točkah v njegovem imenu ne bosta glasovala.

Družba želi vsem delničarjem s tokratnim zbiranjem pooblastil omogočiti, da varno na daljavo izrazijo svojo
voljo glede vseh vprašanj, saj želi na tak način zmanjšati tveganje pri organizaciji skupščine delničarjev. Zato
predlagamo, da si izberete enega od pooblaščencev in mu podate jasno navodilo za glasovanje, ki ga bo na
osnovi vašega pooblastila pooblaščenec tudi v celoti upošteval.
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