
Gibanje tečaja delnice Save Re v letu 2018 v primerjavi z indeksom SBITOP

 * Tečaj borznega indeksa SBITOP je prilagojen tako, da se začne v isti točki kakor tečaj delnice POSR 
(1. 1. 2018: 15,80 EUR), v nadaljevanju pa je prikazana realna rast tečaja borznega indeksa.

Tržna cena delnice je na dan 31. 12. 2018 znašala 15,30 EUR, na dan 31. 12. 2017 pa 15,80 EUR, kar je 3,2-odstoten 
padec v obravnavanem obdobju.

3.1  Dogajanje na kapitalskih trgih in vpliv na 
gibanje delnice Save Re

Svetovni delniški indeksi so v 2018 pretežno zaključili v negativnem območju. 
Evropski indeks Eurostoxx je z upoštevanjem dividend zabeležil padec v višini 
12,1 %, medtem ko je delniški indeks evropskih zavarovalnic beležil 6,2 % padec. 
Slovenski kapitalski trg (SBITOP) v letu 2018 zabeležil rahlo negativno donosnost 
v višini 0,2 % (brez upoštevanja dividend), z upoštevanjem izplačila dividend pa je 
bil donos pozitiven, in sicer 6,3 %. Na pozitivni donos so vplivali predvsem višje 
izplačane dividende.

Vrednost delnice Sava Re je v letu 2018 upadla za 3,2 %, ob upoštevanju divi-
dend pa je bila zabeležena 1,9-odstotna rast. V drugem četrtletju je bila izplačana 
dividenda družbe v višini 0,80  EUR po delnici. Celoletni promet z delnico na 
Ljubljanski borzi je znašal 9,8 milijona EUR (2017: 14,4 milijona EUR). Povprečni 
dnevni promet z delnico je v 2018 znašal 40.167 EUR (2017: 58.309 EUR).
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Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 31. 12. 20189

Vrsta vlagatelja Domači vlagatelji Tuji vlagatelji

Zavarovalnice in pokojninske družbe 19,2% 0,0%

Druge finančne institucije 17,9% 0,4%

Država 10,1% 0,0%

Fizične osebe 9,3% 0,1%

Banke 3,9% 29,3%

Investicijske družbe in vzajemni skladi 2,9% 3,5%

Druge gospodarske družbe 2,2% 1,2%

Skupaj 65,5% 34,5%

 Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.
 Sava Re je 2. 6. 2016 od skupine Adris grupa, d. d., Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj, Hrvaška (v nadaljeva-

nju Adris grupa) prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža v družbi Sava Re. Adris grupa ima na dan 
2. 6. 2016 skupaj s svojimi odvisnimi družbami na skrbniških računih hranjenih 3.278.049 delnic z oznako POSR, 
kar je 19,04 % delnic v osnovnem kapitalu izdajatelja in 21,15 % vseh delnic z glasovalno pravico družbe Sava Re.

V lastniški sestavi delničarjev Save Re je bilo na dan 31. 12. 2018 65,5 % domačih vla-
gateljev in 34,5 % tujih vlagateljev.

Prikaz največjih delničarjev Save Re na dan 31. 12. 201810

Pregled desetih največjih delničarjev je prikazan v poglavju 5.6 Navedba podatkov v 
skladu s 6. odstavkom 70. člena ZGD-1.

3.2 Splošni podatki o delnici

Osnovni podatki delnice POSR

 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Osnovni kapital (v EUR) 71.856.376 71.856.376 

Število delnic 17.219.662 17.219.662 

Oznaka delnice POSR POSR

Število delničarjev 4.073 4.061 

Tip delnice Navadna (redna)

Trg, na katerem kotirajo delnice Ljubljanska borza, prva kotacija

Število lastnih delnic 1.721.966 1.721.966 

Konsolidiran čisti dobiček na delnico (v EUR) 2,76 2,00

Konsolidirana knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 21,95 20,40

Tržni tečaj na zadnji dan v obdobju (v EUR) 15,30 15,80

 1-12/2018 1-12/2017

Povprečni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR) 16,77 15,86

Minimalni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR) 14,10 13,35

Maksimalni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR) 19,00 17,20

Promet z delnico v obravnavanem obdobju (v EUR) 9.840.821 14.384.835 

Povprečen dnevni promet z delnico (v EUR) 40.167 58.309 SDH, d.d.

Republika Slovenija

Modra zavarovalnica, d.d.

Zagrebačka banka, d.d. - skrbniški račun

Raiffeisen Bank Austria, d.d. - skrbniški račun

Sava Re, d.d. (lastne delnice)

European Bank for Reconstruction and Development
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9 Vir: Centralni register vredno-
stnih papirjev KDD d.d. in lastni 
preračuni.

10 GRI 201-4
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Lastne delnice
Od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018 Sava Re ni odkupila lastnih delnic. Na 
dan 31. 12. 2018 je imela v lasti 1.721.966 lastnih delnic, kar je 10 % (minus 1 
delnica) vseh izdanih delnic.

Dividenda
Družba je v juniju 2018 izplačala dividende, ki so bile izglasovane na 34. redni 
skupščini.

Družba ni imela pogojnega kapitala.

Podatki o dividendi

(v EUR) Za leto 2013 Za leto 2014 Za leto 2015 Za leto 2016 Za leto 2017

Izplačilo (obračun) dividend 4.386.985 9.065.978 12.398.157 12.398.157 12.398.157

Dividenda/delnico 0,26 0,55 redna: 0,65
izredna: 0,15

0,80 0,80

Dividendna donosnost 2,0% 3,8% 5,8% 5,0% 4,8%

3.3 Odgovornost do vlagateljev11 

Vlagatelji oz. delničarji so pomemben deležnik Save Re, ki so z nakupom del-
nic družbe izkazali zaupanje v družbo. Kot javna delniška družba Prve kotacije 
Ljubljanske borze, spoštujemo načelo enakopravne obravnave in obveščenosti 
vseh javnosti. Pri komuniciranju upoštevamo priporočila za enakomerno obve-
ščanje vseh delničarjev in z javnimi objavami (preko sistema Ljubljanske borze 
SEOnet) omogočamo sočasno, pregledno seznanitev z vsemi informacijami v 
skladu s finančnim koledarjem, s čimer dvigujemo raven zaupanja delničarjev 
in drugih potencialnih vlagateljev v družbo oziroma njeno delnico POSR.

Sava Re pri komuniciranju dodatno upošteva pravila, ki jih predpisujejo Zakon 
o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI-1), Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-
1), že omenjena priporočila Ljubljanske borze javnim družbam za obveščanje, 
Kodeks upravljanja javnih delniških družb, Poslovnik o delu nadzornega sveta 
in interni pravilnik za komuniciranje z vlagatelji. V letnem poročilu so zago-
tovljena vsa razkritja, ki jih predpisuje zakonodaja, pa tudi dodatna finančna 
in nefinančna razkritja, za katera družba meni, da so pomembna za deležnike.

Vodstvo družbe vsaj enkrat letno, po objavi revidiranih konsolidiranih izidov, 
obišče največje posamične delničarje ter jih seznani z drugimi pomemb-
nimi dejavniki družbe in skupine, kratkoročnimi načrti in strategijo. Posebno 
pozornost namenja tudi manjšim vlagateljem (malim delničarjem), ki jih vsaj 
enkrat letno nagovori v pismu delničarjem z neposredno naslovljeno pošto in 
povabi na skupščino. Družba spodbuja udeležbo vseh delničarjev na skupščini. 
S predstavitvami na investicijskih konferencah ter z individualnimi obiski pa 
širimo svojo prepoznavnost med mednarodnimi institucionalnimi vlagatelji s 
prednostno usmeritvijo na dolgoročne vlagatelje. V letu 2018 smo se udeležili 
štirih konferenc za vlagatelje in analitike doma in v tujini ter sodelovali na štirih 
spletnih predstavitvah (webcast) v organizaciji Ljubljanske borze. Skupno smo 
izvedli več kot 30 posameznih in skupinskih srečanj z vlagatelji in analitiki. 

Finančni analitiki pomembno vplivajo na mnenje finančne in druge zainte-
resirane javnosti o vrednosti delnice družbe. Družba si prizadeva zagotoviti 
dolgoročno spremljanje in ocenjevanje s strani vsaj dveh relevantnih domačih 
oziroma tujih analitikov. 

Za pravočasno in enakomerno obveščanje vlagateljev, delničarjev in drugih 
predstavnikov finančne javnosti skrbimo tudi na naši uradni spletni strani www.
sava-re.si, kjer imamo podstran Za vlagatelje, kjer so objavljene vse bistvene 
informacije v zvezi z gibanjem vrednosti delnice POSR, ključnimi kazalniki in 
dividendo, finančna poročila in analize, finančni koledar in napoved dogodkov. 
Za vsa dodatna vprašanja je na voljo elektronski naslov za odnose z vlagatelji 
ir@sava-re.si.rast
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11 GRI 102-42, 102-43
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