
Zavarovalnica Triglav je včeraj
objavila nasprotni predlog za
glasovanje na skupščini, ki bo
21. junija v Ljubljani. Nasprot-
ni predlog je vložil delničar Mi-
odrag Djurdjevič iz Solkana,
imetnik 548 delnic Zavarovalni-
ce Triglav. Djurdjevič predlaga
dodaten odstavek v 3. sklepu o
uporabi bilančnega dobička za
leto 2010. Predlog uprave in nad-
zornega sveta je, da se od nekaj
več kot 268 milijonov evrov bi-
lančnega dobička za leto 2010
v rezerve razporedi 160 milijo-
nov evrov, o nekaj več kot 108
milijonih evrov pa bi delničar-
ji odločali v naslednjih letih. Mi-
odrag Djurdjevič predlaga, naj
skupščina sklene, da lahko Za-
varovalnica Triglav na organizi-
ranem trgu pridobi do 1,136.757
lastnih delnic in to po ceni, ki

lahko doseže tržno ceno v viši-
ni knjigovodske vrednosti del-
nice, ter da lahko uprava proda
tako pridobljene delnice brez
predhodnega soglasja skupšči-
ne.

Mali delničar svoj nasprot-
ni predlog utemeljuje na osno-
vi podatkov o poslovanju
zavarovalnice v letu 2010 in v
prvem trimesečju leta 2011, ki
kažejo, da ima družba dovolj
prostih finančnih virov, ob
dejstvu, da izplčailo dividend
ni predvideno.Delničar nava-
ja, da Zavarovalnica Triglav
prevzema družbo Slovenijales
(kar jo bo stalo 11,78 milijona
evrov) in je v postopku izklju-
čitve malih delničarjev v druž-
bi Triglav Naložbe (kar jo bo
stalo do 3,9 milijona evrov),
toda od teh naložb delničarji

Triglava po njegovem mnenju
ne bodo imeli neposredne ko-
risti. Djurdjevič zato predlaga
nakup do 5 odstotkov vseh del-
nic družbe, kar bi po njegovem
izračunu družbo stalo 24,95
milijona evrov, na trgu pa bi
dokazala, da verjame v svoje
poslovanje.

Uprava zavarovalnice meni,
da je predlog glede na določila
Zakona o gospodarskih druž-
bah pomanjkljiv, saj ne vsebuje
obdobja veljavnosti takšnega
pooblastila upravi, kakor tudi
ne najnižje nakupne cene del-
nic. Poleg tega so določila za-
kona stroga glede morebitne
nedovoljene tržne manipulaci-
je ali celo glede nedovoljenega
izkoriščanja notranjih informa-
cij, meni uprava Zavarovalnice
Triglav, (if)


