
Vprašanja delničarjev

Skupščina delničarjev Save Re, d.d.



Vprašanje delničarja:

Sava Re uspešno posluje in ima visoke dobičke, kar je razvidno tudi iz naraščajoče vrednosti 
delnice. Ne glede na navedeno, dividende v letu 2020 niso bile izplačane. Ali delničarjem 
pripadajo dividende tudi za nazaj (tj. za poslovno leto 2019)?

Odgovor uprave:

Ker dividende v prejšnjem letu niso bile izplačane, se je za ta del povečal bilančni dobiček 
družbe. Teoretično bi tako družba sicer lahko izplačala višjo dividendo (ki bi vključevala tudi 
dividendo za predpreteklo poslovno leto), vendar zaradi regulatornih omejitev to v letošnjem 
letu žal ne bo možno. 
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Vprašanje delničarja:

Ali uprava načrtuje kaj posebnega ali določenega z neizplačanimi dividendami, delom teh 
dividend oziroma celotnim zneskom? Dobrodelne donacije, štipendije, izobraževanje ali 
določene naložbe?

Odgovor uprave:

Del bilančnega dobička, ki v letu 2020 ni bil izplačan za dividende, ostane nerazporejen oziroma 
se naslednje leto avtomatično prenese v bilančni dobiček, o uporabi katerega izključno odloča 
skupščina. V vmesnem času družba ta finančna sredstva nalaga gospodarno v skladu s svojo 
naložbeno politiko.
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Vprašanje delničarja:

Kako dobro uprava nadzoruje FOS posle? Predvidevam, da se jih sklepa prek MGA-jev (managing 
general agent – pooblaščeni generalni zastopnik), kar pomeni, da Sava »drugim prepušča pero« 
(s katerim se podpisuje/sklepa posle), medtem ko je osnovno pravilo sklepanja zavarovanj, da 
drugim ne zaupamo lastnega kapitala.

Odgovor uprave:

Zavarovalnica Sava sklepa FOS-posle (ang. Freedom of Services) z različnimi družbami znotraj 
Evropske unije. Kot prevzemnik tveganj določa pogoje in limite, v okviru katerih je pripravljena 
sprejeti posamezna tveganja. Za sklepanje teh zavarovanj nato poskrbijo MGA-ji (managing 
general agent – pooblaščeni generalni zastopnik), vendar pa le v okviru pogojev in limitov, ki so 
sprejemljivi za prevzemnika tveganja, Zavarovalnico Sava in za Savo Re, ki v nekaterih primerih 
nastopa v vlogi pozavarovatelja. Uprava FOS posle redno spremlja in nadzira in se glede na razvoj 
posameznih poslov odloča o nadaljnjih korakih. 
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Uvodni komentar delničarja: Izgorevanje fosilnih goriv ostaja primarni vzrok katastrofalnih 
podnebnih sprememb.

Vprašanje delničarja:

Ali Sava Re načrtuje objavo strategije boja proti podnebnim spremembam in, če da, kdaj jo 
namerava objaviti? Zlasti v zvezi z njenim pristopom k naložbam v premogovništvo, naftno, 
plinsko in povezane industrije ter zavarovanjem in pozavarovanjem obstoječih in novih tveganj v 
zvezi s premogom, nafto in plinom?

Odgovor uprave:

Družba pripravlja ESG politiko na investicijskem področju, ki bo skladna z Uredbo o razkritjih, 
povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (Uredba SFDR) in bo vsebovala 
izključitveno listo, objavljena pa bo do konca junija 2021.
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Vprašanje delničarja:

Kolikšen odstotek naložbenega portfelja skupine na dan 31. 12. 2020 predstavljajo naložbe v 
premogovniška podjetja (ki ustvarijo več kot 20 % svojih prihodkov od energetskega premoga) 
in/ali električno energijo, pridobljeno iz energetskega premoga (kot je opredeljeno v dokumentu 
Global Coal Exit List)?

Odgovor uprave:

Sava Re je trenutno v postopku izbire ponudnika podatkov, kar nam bo omogočilo vključitev 
meril ESG v naložbeni postopek. Prvo poročilo bo upoštevalo Uredbo SFDR, bo objavljeno leta 
2022.

6



Vprašanje delničarja:

Kolikšen odstotek kosmate premije je bila v letu 2020 zbrana s fakultativnim pozavarovanjem 
gradnje premogovnikov in/ali termoelektrarn ali infrastrukture, povezane s premogom?

Odgovor uprave:

Sava Re v 2020 letu ni sklenila nobenega fakultativnega pozavarovanja, ki bi se nanašal na 
gradbene projekte, povezane z zgoraj navedenimi zavarovalnimi kritji.
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Vprašanje delničarja:

Kakšen odstotek obračunanih kosmatih premoženjskih zavarovalnih premij se nanaša na 
pogodbe s strankami, ki so premogovna podjetja po definiciji dokumenta Global Coal Exit List?

Odgovor uprave:

Kar se tiče direktne zavarovalne premoženjske premije, je premija, ki se nanaša na pogodbe s 
strankami, ki so premogovna podjetja, za leto 2020 znašala okoli 0,4 milijona EUR oziroma 0,1 % 
celotne premoženjske zavarovalne premije Zavarovalne skupine Sava.

Delež pozavarovalne premije Save Re iz tujine (non-Group), ki je indirektno povezana z 
industrijo, ki se nanaša na premog oz. obdelavo/izkoriščanje le-tega, znaša okoli 0,15 % celotne 
pozavarovalne premije zunaj skupine (non-Group).
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Vprašanje delničarja:

Kolikšen odstotek kosmatih fakultativnih pozavarovalnih premij je bil v letu 2020 ustvarjen s 
pogodbami s strankami iz naftnega in plinskega sektorja?

Odgovor uprave:

V okviru fakultativnega portfelja tujina (non-Group), ki ga sklepa Sava Re, delež premije, ki se 
nanaša na pogodbe s strankami iz naftnega in plinskega sektorja, predstavlja okoli 0,3 % 
pozavarovalne premije (premij skupne non-Goup in Group).
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Vprašanje delničarja:

10

• Katera orodja uprava Save Re uporablja za zmanjševanje tveganja prehoda, ko družbe, 
ki so odvisne od fosilnih goriv, izgubljajo vrednost? Ali so bili sprejeti kakršni koli ukrepi 
za zmanjšanje tega tveganja?

• Do kdaj namerava Sava Re objaviti jasna izključitvena merila za svoje neposredne 
naložbe v premogovništvo (novi premogovniki, elektrarne, infrastruktura)?

• Do kdaj namerava Sava Re objaviti svojo politiko s podrobnim načrtom za postopno 
prenehanje sklepanja zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb za premogovništvo v 
skladu z zahtevami Pariškega sporazuma o podnebju in dokumenta Net zero by 2050 
(Neto nič do leta 2050)?

• Kakšen je pristop Save Re glede zavarovanja in pozavarovanja novih naftnih in plinskih 
projektov?

• Do kdaj namerava Sava Re objaviti načrt za popolno izločitev premogovnih tveganj iz 
svojega zavarovalnega portfelja?



Odgovor uprave:

V Savi Re z zaskrbljenostjo spremljamo znanstvene podatke, ki opozarjajo na pospešeno globalno segrevanje in s 
tem povezanih vplivov. Z vso dolžno skrbnostjo sledimo svetovnim prizadevanjem za izboljšanje klimatskih razmer. 

Kar se tiče segmenta pozavarovanja, se v družbi zavedamo, da spremembe niso možne čez noč, saj je zaradi 
objektivnih okoliščin in same narave pozavarovalnega posla (portfeljskega prevzema) pri prilagajanju na nove 
trende potrebno določeno prehodno obdobje.
Trenutno veljavne smernice Save Re za sklepanje pozavarovanj vsebujejo pogojno omejitev sklepanja 
premoženjskih pozavarovanj s področja podzemnih tveganj/rudnikov. V vsakodnevni praksi sklepanja fakultativnih 
pozavarovanj smo tovrstna tveganja že začeli zavračati. Pri pripravi izhodišč za nove smernice sklepanja 
fakultativnih pozavarovanj smo rudniško dejavnost (podzemni kopi) identificirali med dejavnostmi, ki bodo v 
smernicah uvrščena med izključene dejavnosti.

Kar se tiče segmenta naložb, je v Savi Re trenutno v pripravi politika za implementacijo Uredbe SFDR. Prvi 
zastavljeni mejnik v tem projektu je vzpostavitev spremljave podatkov naložbenega portfelja, kar nam bo 
omogočilo ovrednotiti samo stanje v portfelju in sprejeti tako časovnico kot tudi nadaljnje zaveze glede usmerjanja 
sredstev v naložbe, ki upoštevajo okoljska, družbena in korporativna merila.

Pri pripravi strateškega načrta Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2023–2027 bomo zavezam za izboljšanje 
klimatskih razmer posvetili še dodatno pozornost in težo.
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