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3.1 Dogajanje na kapitalskih trgih in vpliv na gibanje delnice Save Re

Leto 2021 je bilo za gibanje delnice Save Re pozitivno, saj je cena iz 18,5 EUR v 
začetka leta 2021 narasla na 27,9 EUR ob koncu leta. Delnica je v tem obdobju 
vrh dosegla pri ceni 29,8 EUR, najnižjo vrednost pa pri ceni 18,5 EUR.

Rast delnice Save Re je v 2021 znašala 50,8 % in je bila precej višja kot rast 
vrednosti evropskega zavarovalniškega indeksa (SXIP), ki je v tem obdobju pri-

dobil 15,3 %. Prav tako je bila rast višja od delniškega indeksa Ljubljanske borze 
SBITOP, ki je porasel za 38,9 %.

V letu 2021 je bilo z delnico Sava Re prometa za 22,9 milijona EUR, kar je 
manj kot v letu 2020, ko je bilo prometa 28,7 milijona EUR. Povprečni dnevni 
promet z delnico je v letu 2021 znašal 91.863 EUR, v 2020 pa 115.787 EUR.

 
 
Gibanje tečaja delnice Save Re v letu 2021 v primerjavi z indeksom SBITOP in STOXX Europe 600 insurance index v % (1. 1. 2021 = 100)
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3.2 Splošni podatki o delnici

Osnovni podatki delnice POSR
31. 12. 2021 31. 12. 2020

Osnovni kapital 71.856.376 71.856.376
Število delnic 17.219.662 17.219.662
Oznaka delnice POSR POSR
Število delničarjev 4.274 4.248
Tip delnice Navadna (redna)
Trg, na katerem kotirajo delnice Ljubljanska borza, prva kotacija
Število lastnih delnic 1.721.966 1.721.966
Konsolidirani čisti dobiček na delnico (v EUR) 4,91 3,63
Konsolidirana knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 32,53 29,70
Tržni tečaj na zadnji dan v obdobju (v EUR) 27,90 18,50
Tržna kapitalizacija (v EUR) 432.385.718 286.707.376

2021 2020
Povprečni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR) 25,13 16,91
Minimalni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR) 18,50 13,40
Maksimalni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR) 29,80 20,60
Promet z delnico v obravnavanem obdobju (v EUR) 22.873.820 28.715.190
Povprečni dnevni promet (v EUR) 91.863 115.787

Sestava domačih in tujih vlagateljev se v letu 2021 ni pomembneje spremenila. Za 0,3 od-
stotne točke se je povečalo lastništvo v korist domačih vlagateljev, katerih lastniški delež 
znaša 66,4 %. Nekoliko se je v letu 2021 povečal tudi lastniški delež 10 največjih delničar-
jev, iz 76,4 % v letu 2020 na 76,9 % v letu 2021.

Sestava delničarjev Save Re na dan 31. 12. 202111

11 

Vrsta vlagatelja Domači vlagatelji Tuji vlagatelji
Zavarovalnice in pokojninske družbe 18,3 % 0,0 %
Druge finančne institucije* 18,0 % 15,8 %
Republika Slovenija 13,9 % 0,0 %
Fizične osebe 10,7 % 0,1 %
Investicijske družbe in vzajemni skladi 2,6 % 0,1 %
Druge gospodarske družbe 2,9 % 1,0 %
Banke 0,0 % 16,6 %
Skupaj 66,4 % 33,6 %

* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.

V okviru skrbniških računov pri bankah, odvetnikih in drugih finančnih institucijah je izka-
zanih 23,6 % delnic POSR.

+50,8 %
Tržna cena 

delnice

32,53 €
Knjigovodska 

vrednost delnice

11 Vir: Centralni register vredno-
stnih papirjev KDD d.d. in lastni 
preračuni.
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Sestava osnovnega kapitala Save Re

12 

Seznam desetih največjih delničarjev in seznam imetnikov kvalificiranih deležev po Zakonu o prevzemih na dan 31. 12. 202112

Delničar Število delnic
Delež v osnovnem 

kapitalu (%)
Delež v glasovalnih 

pravicah (%)
1 Slovenski državni holding, d.d. 3.043.883 17,7 % 19,6 %
2 Intercapital securities Ltd. – skrbniški račun 2.565.981 14,9 % 16,6 %
3 Republika Slovenija 2.392.436 13,9 % 15,4 %
4 Sava Re, d.d. – lastne delnice* 1.721.966 10,0 % -
5 Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2 % 6,9 %
6 Raiffeisen bank Austria – skrbniški račun 800.106 4,6 % 5,2 %
7 Modra zavarovalnica, d.d. 714.285 4,1 % 4,6 %
8 Hrvatska poštanska banka – skrbniški račun 379.665 2,2 % 2,4 %
9 Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 320.346 1,9 % 2,1 %
10 Kapitalska družba d.d. – SODPZ 238.109 1,4 % 1,5 %

Skupaj 13.248.206 76,9 % 74,4 %

* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.
Sava Re je 2. 6. 2016 od skupine Adris grupa, d. d., Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj, Hrvaška (v nadaljevanju: Adris grupa), prejela obvestilo o spremembi 
pomembnega deleža v družbi Sava Re. Adris grupa ima na dan 2. 6. 2016 skupaj s svojimi odvisnimi družbami na skrbniških računih hranjenih 3.278.049 
delnic z oznako POSR, kar je 19,04 % delnic v osnovnem kapitalu izdajatelja in 21,15 % vseh delnic z glasovalno pravico družbe Sava Re. Poznejših obvestil o 
spremembah lastništva iz Adris grupe, d.d., družba ni prejela.

 
Število delnic POSR v lasti članov uprave in nadzornega sveta na dan 31. 12. 2021

Število delnic Delež v osnovnem kapitalu (%) 
Marko Jazbec 10.365 0,060 %
Jošt Dolničar 4.363 0,025 %
Polona Pirš Zupančič 3.748 0,022 %
Peter Skvarča 850 0,005 %
Skupaj uprava 19.326 0,112 %
Andrej Gorazd Kunstek 2.900 0,017 %
Skupaj nadzorni svet 2.900 0,017 %
Skupaj uprava in nadzorni svet 22.226 0,129 %

Na dan 31. 12. 2021 je petodstotni delež (kvalificirani 
delež v skladu s 77. členom ZPre-1) dosegalo pet največjih 
delničarjev Save Re.

Izmed članov uprave in nadzornega sveta je v letu 2021 
število delnic povečal le predsednik uprave Save Re, Mar-
ko Jazbec, iz 8.888 na 10.365. Pri drugih imetnikih del-
nic članov uprav in nadzornega sveta se število delnic v 
letu 2021 ni spremenilo. Mateja Živec je konec leta 2021 
odstopila z mesta članice nadzornega sveta predstavnice 
delavcev.

12 Vir: Centralni register vredno-
stnih papirjev KDD d.d.
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Vse delnice Save Re so navadne, kosovne, imenske, ne-
materializirane in vse istega razreda.

Delnice dajejo imetnikom te pravice:
• pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (vsaka del-

nica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini 
delničarjev družbe);

• pravico do sorazmerne dela dobička družbe (dividen-
da);

• pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja 
po likvidaciji ali stečaju družbe.

Skladno z veljavno zakonodajo in statutom Save Re ima-
jo obstoječi delničarji v sorazmerju s svojo udeležbo v 
osnovnem kapitalu tudi prednostno pravico do vpisa novih 
delnic ob povečanju osnovnega kapitala, razen če se ta 
pravica s sklepom o povečanju osnovnega kapitala izključi 
z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega 
osnovnega kapitala.

13 

Omejitve prenosa delnic

Vse delnice Save Re so prosto prenosljive.

Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo 
posebne kontrolne pravice

Sava Re ni izdala vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali 
posebne kontrolne pravice.

Lastne delnice

V obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 31. 12. 2021 Pozava-
rovalnica Sava ni opravila nakupov lastnih delnic. Skup-
no število lastnih delnic je na dan 31. 12. 2021 znašalo 
1.721.966, kar prestavlja 10 % minus eno delnico vseh 
izdanih delnic.

Dividenda

Na 37. skupščini delničarjev, ki je potekala 25. 5. 2021 so 
delničarji potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da 
se dobiček v višini 13.173.041,60 evra uporabi za izplačilo 
dividend. Dividenda je znašala 0,85 evra bruto na delnico 
in je bila 10. 6. 2021 izplačana delničarjem, ki so bili vpisa-
ni v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021. Višina dividende je 
skladna s priporočili Agencije za zavarovalni nadzor in ne 
ogroža finančnega položaja oziroma solventnosti in likvid-
nosti družbe ali skupine.

Pogojni kapital

Družba na dan 31. 12. 2021 ni imela pogojnega kapitala.

 
Podatki o dividendi13

v EUR Za leto 2013 Za leto 2014 Za leto 2015 Za leto 2016 Za leto 2017 Za leto 2018 Za leto 2019 Za leto 2020
Znesek izplačila dividend 4.386.985 9.065.978 12.398.157 12.398.157 12.398.157 14.722.811 0 13.173.042
Dividenda na delnico 0,26 0,55 redna: 0,65 

izredna: 0,15
0,80 0,80 0,95 - 0,85

Dividendna donosnost 2,0 % 3,8 % 5,8 % 5,0 % 4,8 % 5,6 % - 3,4 %

13 V tekočem letu izplačana divi-
denda iz bilančnega dobička 
predhodnega leta. Dividendna 
donosnost je izračunana kot raz-
merje med vrednostjo dividende 
na delnico in drsečim povpreč-
jem tečaja delnice v preteklem 
12-mesečnem obdobju.
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14 

Vlagatelji oz. delničarji in analitiki so pomembni deležniki 
Save Re, s katerimi vzdržujemo pregledne, strokovne in 
celostne odnose.

Kot javna delniška družba Prve kotacije Ljubljanske bor-
ze spoštujemo načelo enakopravne obravnave in obveš-
čenosti vseh javnosti. Pri komuniciranju upoštevamo 
priporočila za enakomerno obveščanje vseh delničarjev 
in z javnimi objavami, skladno s finančnim koledarjem, 
omogočamo sočasno ter pregledno seznanitev deležnikov 
z vsemi informacijami. S tem dvigujemo raven zaupanja 
delničarjev in drugih možnih vlagateljev v družbo oziro-
ma njeno delnico POSR. Ključne informacije skladno s 
finančnim koledarjem javno objavljamo na svoji spletni 
strani in v sistemu Ljubljanske borze SEOnet. Sočasno 
smo imeli v letu 2021 v slovenskem in angleškem jeziku 
64 javnih objav.

Sava Re pri komuniciranju dodatno upošteva pravila, ki jih 
predpisujejo Zakon o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI-1), 
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), že omenjena pri-
poročila Ljubljanske borze javnim družbam za obveščanje, 
Kodeks upravljanja javnih delniških družb, Poslovnik o delu 
nadzornega sveta in interni pravilnik za komuniciranje.

Cilj družbe je vzpostaviti odprt komunikacijski kanal z vla-
gatelji. Doseči želimo prepoznavnost resnične vrednosti 
blagovne znamke Sava Re in Zavarovalne skupine Sava ter 
posledično razumevanje vsebine naložbe v našo delnico. V 
2021 smo si še naprej prizadevali za izboljšanje likvidnosti 
delnice POSR. Naša odgovornost do vlagateljev se kaže 
v sodelovanju in vzpostavitvi dvosmernega odnosa z raz-
ličnim orodjem komuniciranja. V letu 2021 smo izvedli te 
dejavnosti, ki smo jih prilagodili omejitvam in jih izvajali v 
skladu s priporočenimi ukrepi:
• V letu 2021 smo v živo in spletno sodelovali na kon-

ferencah za vlagatelje in analitike doma in v tujini 
ter na spletnih predstavitvah (webcast) v organizaciji 
Ljubljanske borze. S predstavitvami na investicijskih 
konferencah smo tako širili svojo prepoznavnost med 
mednarodnimi institucionalnimi vlagatelji s prednostno 
usmeritvijo na dolgoročne vlagatelje.

• Z vlagatelji smo komunicirali preko e-pošte in s konfe-
renčnimi klici.

• Z borznim članom INTERKAPITAL vrijednosni papi-
ri, d.o.o., smo podaljšali pogodbo o opravljanju stori-
tve vzdrževanja likvidnosti za delnico Save Re do leta 
2023.

• Organizirali smo prenos novinarske konference ob ob-
javi nerevidiranih izidov, kjer smo predstavili poslovanje 
skupine in družbe za preteklo leto ter javnost seznanili 
z načrti za naprej.

• Vse delničarje (domače in tuje) smo nagovorili v pismu 
delničarjem z neposredno naslovljeno pošto in jih po-
vabili na skupščino delničarjev, kjer so lahko uresniče-
vali svoje glasovalne pravice v zadevah družbe.

• Po vsaki objavi poslovnih izidov smo prijavljenim vlaga-
teljem, delničarjem in drugim predstavnikom finančne 
javnosti poslali novico po elektronski pošti, da bi se 
seznanili z javno objavo.

Za pravočasno in enakomerno obveščanje vlagateljev, del-
ničarjev in drugih predstavnikov finančne javnosti skrbimo 
tudi na naši uradni spletni strani www.sava-re.si na kateri 
imamo podstran »Za vlagatelje«, kjer so objavljene vse 
bistvene informacije v zvezi z gibanjem vrednosti delnice 
POSR, ključnimi kazalniki in dividendo, finančna poročila 
in analize ter finančni koledar. Na spletni strani se najde 
tudi koledar preteklih investicijskih konferenc skupaj z 
gradivom, ki je bilo predstavljeno na posameznem dogod-
ku. Prav tako so objavljeni dogodki, ki se jih bomo udeležili 
v naslednjem letu.

Vlagateljem, delničarjem in analitikom smo na voljo v 
službi Kabineta uprave in skladnosti poslovanja, in sicer 
po telefonu številka +386 (0)1 47 50 200 in na elek-
tronskem naslovu za odnose z vlagatelji ir@sava-re.si.

14 GRI 102-42, 102-43.
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