
 

 

 

Odredba o podaljšanju roka za formiranje Delničarskega sporazuma Sava RE 

 

 

Odrejam podaljšanje roka za formiranje Delničarskega sporazuma delničarjev družbe 
Pozavarovalnica Sava, d.d., do 31. oktobra 2014. 

 

Obrazložitev: 
 

VZMD je v pismu z dne 26. 9. 2014 delničarje družbe Pozavarovalnica Sava, d.d. (Sava Re) 
seznanil z nekaterimi ugotovitvami ter jih povabil, da pristopijo k Delničarskemu sporazumu 
najkasneje do 12. 10. 2014, vendar se je v tem času pokazalo, da so posamezni delničarji želeli 
nekatera dodatna pojasnila – posebej po prejemu »svarilnih« anonimnih(!) dopisov, poslanih 
tudi medijem in posameznim institucijam, z očitno intenco onemogočanja in diskreditacije 
zelo konkretne, argumentirane in korektne pobude VZMD. Zato je bila, ob proučitvi stanja in 
nastalih okoliščin, s posameznimi strokovnimi sodelavci in člani Strokovnega sveta VZMD, 
sprejeta odločitev, da VZMD podaljša rok za pristop k Delničarskemu sporazumu do 31. 10. 
2014 ter poda nekaj dodatnih pojasnil in zagotovil, k sicer zelo jasnim zavezam, natančno 
opredeljenim v poslanem predlogu Delničarskega sporazuma:   

 Z Delničarskim sporazumom je opredeljena »Predkupna pravica« ter natančen 
postopek, s katerim se ta uresničuje. Gre za določilo, s katerim si podpisniki medsebojno 
priznavajo predkupno pravico v primeru prodaje svojih delnic – če pa med podpisniki 
Delničarskega sporazuma ni interesa za uveljavljanje predkupne pravice, ima mali 
delničar (podpisnik Delničarskega sporazuma) možnost svoje delnice prosto prodati, 
seveda po ceni, ki ne sme biti nižja od odkupne cene, ponujene ostalim podpisnikom. 

 

 Z načelom »Predkupne pravice« torej odpade vsakršna bojazen o »zaklepanju 
delničarjev«, »Pogodbeni kazni« in »Odpovedi pravici razpolaganja z delnicami«. 
Slednje je v Delničarskem sporazumu seveda res opredeljeno, vendar nikakor ne posega v 
možnost prodaje delnic, upoštevaje »Predkupno pravico«. Poudariti velja, da je načelo 
»Odpovedi pravici razpolaganja z delnicami«, glede na dolgoletne izkušnje iz neposredne 
prakse, v takšnih primerih potrebno za zagotovitev učinkovitih aktivnosti in ustreznih 
(pogajalskih) podlag ter resnih okvirov pri odgovornem in kredibilnem uresničevanju 
skupnih ciljev Delničarskega sporazuma. 

 

 

Ljubljana, 20. oktober 2014 

Predsednik VZMD 
Mag. Kristjan Verbič 

 
 


