www.triglav.eu
www.triglav.si

Vse bo v redu.
18M8IFM8CE@:8+I@>C8M ;;
$@BCF±@õ<M8:<JK8ōœ ōŎŎŎ#AL9CA8E8
K<C ŋŅŇōŊņŊņŌŎŎ

Ljubljana, 10. 5. 2016

Spoštovane delničarke, cenjeni delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d.!
S priloženim pismom Vas želimo povabiti na letošnjo 41. Skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., v prilogi pa Vas
dodatno informiramo o zakonsko predpisani ukinitvi registrskih računov KDD, ki bi lahko pomembno vplivala na
Vas kot delničarja Zavarovalnice Triglav, d.d.

VPLIV UKINITVE REGISTRSKIH RAČUNOV KDD NA VAS, DELNIČARJA ZAVAROVALNICE
TRIGLAV
Zavarovalnica Triglav vas kot svojega delničarja z dolžno skrbnostjo opozarja na spremembo Zakona o
nematerialnih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki lahko vpliva na vaš položaj delničarja. Obvestilo je informativno
in oblikovano na podlagi javno dosegljivih podatkov o navedeni tematiki v času posredovanja informacije. Za
podrobnosti glede postopkov, stroškov in časovnih rokov, povezanih z ukinitvijo registrskih računov, se prosimo
obrnite na KDD - Centralno klirinško depotno družbo, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju KDD) in člane Ljubljanske
borze (kontakti v nadaljevanju).

Letošnja skupščina bo potekala dne 31. 5. 2016 ob 14. uri v Veliki dvorani B1, na Verovškovi ulici 60b, Ljubljana.
Vsebino dnevnega reda smo objavili na spletnih straneh naše družbe (www.triglav.eu), AJPES in SEOnet. Vabimo
Vas, da se skupščine osebno udeležite. V primeru, da to ni mogoče, lahko pooblastite enega od pooblaščencev za
glasovanje po Vaših navodilih in v Vašem imenu. V prilogi Vam pošiljamo obrazec pooblastila z navodili in
predplačano ovojnico ter Vas prosimo, da nam ga vrnete na naslov sedeža družbe do vključno 27. 5. 2016.
Upamo, da boste s svojim glasovanjem na Skupščini, bodisi osebno bodisi preko izbranega pooblaščenca, podprli

1. Ali bo postopek ukinitve registrskih računov KDD vplival na vas?
Da, predvsem če ste prejeli delnice Zavarovalnice Triglav (in drugih slovenskih družb) v času privatizacije ali v
postopku dedovanja in od njihovega prejema do danes z njimi niste trgovali ( jih delno prodali ali dokupili).

predloge sklepov Uprave in Nadzornega sveta zavarovalnice. Med drugim boste glasovali o delitvi bilančnega dobička
družbe za leto 2015 in predlogu izplačila dividende v višini 2,50 EUR bruto na delnico. Nadzorni svet in Uprava
ocenjujeta, da bo kapitalska ustreznost Skupine tudi po izplačilu dividend v predlagani višini ostala v ciljnem razponu,
kar je ključnega pomena za ohranjanje visoke finančne stabilnosti Skupine Triglav in varnosti njenega poslovanja ter
za uspešno uresničevanje Strategije Skupine.
Z obljubo, da bomo še naprej predano delali v smeri nadaljnje rasti Zavarovalnice Triglav, d.d., in krepitve njene
vrednosti za Vas, delničarje, Vas lepo pozdravljamo.
S spoštovanjem,
Andrej Slapar,
predsednik Uprave

2. Kako preverite, ali imate delnice na registrskem računu KDD ali ne?
Preverite lahko na izpisu stanja KDD na dan 31. 12., ki ga lahko kot fizična oseba kadarkoli v letu in brezplačno
pridobite pri KDD. Zahtevek lahko oddate:
 preko spletne strani KDD (www.kdd.si), z uporabo spletnega obrazca (vnesete le EMŠO, KID ali davčno
številko),
 z dopisom po pošti na naslov KDD, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (navedite vaše ime, priimek ter
EMŠO oz. KID),
 z dopisom po faksu na številko 01 307 35 07 ali 01 307 35 08 (navedite vaše ime, priimek ter EMŠO oz. KID).
Če ste pravna oseba, bi tak izpisek že morali prejeti. Če ga niste, se obrnite na KDD, kjer so na voljo tudi dodatna
pojasnila.
KDD lahko pokličete vsak delavnik med 9. in 15. uro na brezplačno telefonsko številko 080 12 52 ali jim
posredujete vprašanje na info@kdd.si.

Benjamin Jošar,

Uroš Ivanc,

član Uprave

član Uprave

Tadej Čaroli,

Marica Makoter,

član Uprave

članica Uprave

3. Kaj pomeni, če imate delnice Zavarovalnice Triglav na registrskem računu?
Registrski računi KDD se ukinjajo, do določenega roka morajo delničarji prenesti svoje vrednostne papirje
z registrskih računov pri KDD na račune pri bankah oziroma borznoposredniških družbah, ki so člani borze
oziroma KDD.
Rok za prenos se za delničarje fizične osebe izteče 1. januarja 2017, za delničarje pravne osebe pa 30. septembra
2016. Po tem roku bo KDD registrske račune ukinjala. Če delničarji v navedenih rokih ne bodo izvedli prenosa
delnic ali jih opustili, bo KDD sprožila postopek sodne položitve delnic pri pristojnem sodišču. V primeru,
da delničarji sodno položenih vrednostnih papirjev ne bodo prevzeli v roku petih (5) let, bodo ti pripadli
Republiki Sloveniji.

4. Kaj lahko naredite, če imate delnice Zavarovalnice Triglav na registrskem računu?
Do ukinitve registrskega računa imate naslednje tri možnosti:

Priloga:

160506_TRIGLAV_SKUPSCINA_Informacija_420_12col črna

Individualizirano pooblastilo, Navodila, Ovojnica,
Informacija o ukinitvi registrskih računov KDD.
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a) Odprtje računa pri članih KDD oz. Ljubljanske borze (in prenos vaših delnic z registrskega računa
na novo odprti račun, v nadaljevanju ohranitev delnic na novo odprtem računu ali njihova prodaja)

