SALUS, Ljubljana, d.d., Ljubtjana

IZJAVA UPRAVE

IN

NADZORNEGA SVETA SALUS, Ljubljana,

d.d. O SKLADNOSTI S

KODEKSOM UPRAVUANJA JAVNIH DELNISKIH DRUZB (Uradni tist RS, 5t. 118/2005 z
dne L7.12.2OO5 s spremembami uveljavljenimi dne O5.O2.2OO7 ) za obdobje januar -

december 2OO9.

Na podlagi dolodil Pravil Ljubljanske borze d.d. drulba SALUS, Ljubljana, d.d., objavlja naslednje

sporodilo:

SALUS, Ljubljana, d.d., kot javna druZba, katere delnice so uvrSdene

v borzno kotacijo Ljubljanske
borze, d.d., posluje skladno Zakonom o gospodarskih druZbah ter spoituje dolodila Zakona o trgu
finandnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze ter druge sploine predpise, ki urejajo vpralanjl,
kijih obravnava tudi Kodeks upravljanja javnih delni5kih druZb.
DruZba spoituje dolodila Kodeksa upravljanja javnih delniSkih druib z odstopanji, ki so obrazloZena
v nadaljevanju:
Dolodila Kodeksa,

ki se tiiejo objav o deleiih posameznih delniiarjev v kapitalu druZbe.

ji spremembe v lastniStvu niso
poznane. Dolodilo Pravil Ljubljanske borze o 10 najvedjih delnidarjih na podlagi zadnje skupidine
derlnidarjev upoitevamo, pri demer pa poudarjamo :
. Podatki o 10 najvedjih delnidarjih na podlagi zadnje skup5dine delnidarjev ne pomenijo tudi
dejansko 10 najveijih delnidarjev. UdeleZba na skupSdini je obidajno okrog 600/o, tako da nam
je struktura 40olo delnidarjev nepoznana.
Delnice druZbe so prinosniSke in zato druiba nima delniSke knjige in

Dolodilo Kodeksa 7.7.L Osnovni cilj delniEke druZbe, ki opravlja pridobitno dejavnost, je
maksimiranie vrednosti druibe, Ta in drugi cilji, ki jih druiba zasleduje pri opravljanju
svoje dejavnosti, naj bodo zapisani v statutu druibe,

Menimo, da je opredeljevanje ciljev druZbe deklaracija in kot taka ne sodi v statut. Statut je
temeljni pravni akt druibe in mora zato biti vsaka dolodba sposobna sodne presoje. Pojmi kot so
maksimiranje vrednosti druZbe, maksimiranje dobiika itd., potrebujejo preved dodatnih pojasnitev
in izloditev, da bi lahko postali pravni pojmi, ki bi sodili v statut dru2be.
Dolodila Kodeksa

3.3. neodvisnost ilanov nadzornega sveta,
3.5. nasprotje interesov ilanov nadzornega sveta.

Druiba je od preoblikovanja v delni5ko druZbo leta 1990 realno 4 krat povedala prihodke, 6 krat
sredstva, 72 krat kapital in za polovico zaposlene. Druiba je v tem dasu imela dva direktorla in
praktidno nespremenjen nadzorni svet. Menimo, da je bilo poslovanje druZbe v tem obdobju zelo
uspe5no. Obvladovanje takega obsega poslovanja in s takimi koninimi finandnimi uiinki s 139
zaposlenimi, zahteva poleg strokovnega vodenja tudi strokoven, predvsem pa kontinuiran in stalen
nadzor. V Salus, Ljubljana, d.d. smo se odlodili, v okviru zakonskih moZnosti, za sistem nadzora po
katerem je predsednik nadzornega sveta stalno prisoten v druibi. Gre za sistem, ki je po vsebini
dokaj podoben enotirnemu sistemu upravljanja, ki ga predvideva novi ZGD-1. Seveda pa je tak
sistem v ved todkah v nesoglasju z dolodili Kodeksa. Menimo, da se je sistem upravljanja v druZbi
izkazal za uspeSnega in ga bomo zato ohranili do uskladitve zZGD-7.
Dolodilo Kodeksa 8.2.

Komuniciranje v angleEkem jeziku,

DruZba ne vidi razloga objavljati javnih objav v angleSkem jeziku.

Dofodilo Kodeksa

8.3,2, Druiba naj zaradi primertjivosti radunovodskih izkazov sestavi in

objavi letne in medletne konsolidirane in nekonsolidirane radunovodske izkaze na

podlagi mednarodnih standardov radunovodskega porodanja (MSRP).

DruZba od 1. januarja 2006 radunovodske izkaze sestavlja po Slovenskih radunovodskih standardih
(SRS 2006), ki so primerljivi z MSRP.
Kodeks upravljanja javnih delniSkih druib je javno objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze
www.ljse.si.
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