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Ljubljana - Čeprav se je pred včeraj-
šnjo skupščino Pozavarovalnice Sava
pričakovalo, da bo ta minila brez
zapletov in bo Gregor Hudobivnik
zasedel prazno mesto nadzornika,
pa je zanje zopet poskrbela Agencija
za upravljanje kapitalskih naložb
(AUKN). Po njenem posredovanju je
morala namreč Slovenska odškod-
ninska družba (Sod), ki je še tik pred
zdajci podpirala Hudobivnika, vložiti
nasprotni predlog, po katerem bi
novi nadzornik postal Mojmir
Suhar. Gre za nekdanjega namestni-
ka predsednikauprave zavarovalnice
Adriatic, kasneje pa člana uprave
Slovenice.

Vseeno se o tem predlogu sploh ni
glasovalo, saj Sod, ki je s 25 odstotki
daleč največji lastnik Save Re, na
skupščini pa je imel skorajda polovi-
co vseh glasov, ni zahteval, da skupš-
čina najprej glasuje o njem. Glasova-
nja o Hudobivniku se je sicer nato
vzdržal, vendar bi ta tudi ob njego-
vem nasprotovanju dobil potrebno
polovico glasov, saj so praktično vsi
drugi delničarji podprli njegovo ime-
novanje. Ob tem ne gre spregledati
vnovičnega samovoljnega ravnanja
AUKN pod vodstvom Dagmar Ko-
mar, saj naj bi agencija glede na
zakonsko ureditev na skupščinah
glasovala zgolj po navodilih Soda in
ne po lastni presoji.

Sod je vztrajal pri nasprotnem
predlogu, ki ga je podal glede plačil
članom nadzornega sveta in njego-
vih komisij, na podlagi katerega bi

jim sejnine oklestili s 330 na 275
evrov. Podprli so ga še nekateri drugi
delničarji, tako da je bil predlog
sprejet s 66 odstotki glasov.

Uprava Save Re z Zvonkom Ivanu-
šičem na čelu je morala na zahtevo
malega delničarja pojasniti tudi iz-
postavljenost družbe do vrednostnih
papirjev v »ogroženih« državah ozi-
roma tako imenovanih PIIGS ter tudi
ZDA. Kot so pojasnili, so imeli 24.
junija za dva milijona evrov grških
državnih obveznic, ki so jih vrednoti-
li po metodi do dospetja (nabavna
vrednost), v italijanskih in španskih
pa dober milijon oziroma pol milijo-,
na evrov. Skupna izpostavljenost do
držav PIIGS znaša 1,61 odstotka, do
ZDA pa dobrega pol odstotka vseh
naložb.
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