
Gibanje tečaja delnice Save Re v letu 2019 v primerjavi z indeksom SBITOP

* Tečaj borznega indeksa SBITOP je prilagojen tako, da se začne v isti točki kakor tečaj delnice POSR (1. 1. 2019: 15,3 EUR), v nadaljevanju pa je prikazana realna rast tečaja borznega indeksa.

Tržna cena delnice je na dan 31. 12. 2019 znašala 18,00 EUR, na dan 31. 12. 2018 pa 15,30 EUR, kar je 17,6-odstotna rast v obravnavanem obdobju.

3  Delničarji in trgovanje z delnico
3.1  Dogajanje na kapitalskih trgih in vpliv na gibanje delnice Save Re

Leto 2019 si bomo zapomnili po izjemni rasti 
večine svetovnih delniških indeksov. Globalni 
indeks MSCI AC World je zrastel za 27,2 %, 
medtem ko se je evropski indeks STOXX 
EUROPE 600 povišal za 23,8 %, merjeno 
v evrih. Slovenski delniški indeks SBITOP je 
sledil pozitivnemu globalnemu trendu, ven-
dar je zrastel manj kakor drugod po svetu. 

V letu 2019 je imel namreč rast v višini 15 %. 
Visoka dividendna donosnost slovenskih del-
niških izdajateljev je donosnost v letu 2019 
zvišala na 22,1 %. To pa je še vedno manj od 
donosnosti globalnih in evropskih indeksov 
z upoštevanjem dividende v letu 2019, ki je 
znašala med 30,6 % in 28,4 %.

Donosnost delnice Sava Re je bila višja od 
slovenskega delniškega indeksa SBITOP. 
Delnica Sava Re je v letu 2019 zrasla za 
17,6 % – ob upoštevanju dividende je dono-
snost znašala 24,3 %. V drugem četrtletju je 
bila izplačana dividenda družbe v višini 0,95 

EUR po delnici. Celoletni promet z delnico 
na Ljubljanski borzi je znašal 10,6 milijona 
EUR (2018: 9,8 milijona EUR). Povprečni 
dnevni promet z delnico je v 2019 znašal 
43.417 EUR (2018: 40.167 EUR).
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V lastniški sestavi delničarjev Save Re je 
bilo na dan 31. 12. 2019 domačih vlagateljev 
66,0 % in tujih vlagateljev 34,0 %. Največji 
lastnik delnic Save Re je Slovenski državni 
holding, d.d. (SDH), ki ima v lasti 17,7 % del-
nic. Republika Slovenija je 24. 5. 2019 kot 

9 Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.d.

nedenarno izplačilo dividend Abanke prejela 
655.000 delnic Save Re (kar je 3,8 % del-
nic v osnovnem kapitalu). SDH in Republika 
Slovenija imata skupaj v lasti 5.436.319 del-
nic, kar je 31,6 % lastniškega kapitala.

Sestava osnovnega kapitala Save Re

Seznam desetih največjih delničarjev in seznam imetnikov kvalificiranih deležev po Zakonu o 
prevzemih na dan 31. 12. 20199

Delničar Število delnic Delež v osnovnem 
kapitalu ( %)

1 SDH, d.d. 3.043.883 17,7 %
2 Zagrebačka banka d.d. – skrbniški račun 2.439.852 14,2 %
3 Republika Slovenija 2.392.436 13,9 %
4 Sava Re 1.721.966 10,0 %
5 European Bank for Reconstruction and Development 1.071.429 6,2 %
6 Raiffeisen Bank Austria d.d. – skrbniški račun 786.130 4,6 %
7 Modra zavarovalnica d.d. 714.285 4,1 %
8 Hrvatska poštanska banka – skrbniški račun 345.000 2,0 %
9 Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 320.346 1,9 %
10 East Capital – East Capital Balkans 272.137 1,6 %
Skupaj 13.107.464 76,1 %

* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.
 Sava Re je 2. 6. 2016 od skupine Adris grupa, d. d., Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj, Hrvaška (v nadaljevanju 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 izdajate-
lja in 21,15 % vseh delnic z glasovalno pravico družbe Sava Re.

Na dan 31.  12.  2019 je petodstotni delež 
(kvalificirani delež v skladu s 77. členom 
ZPre-1) dosegalo prvih pet največjih delni-
čarjev Save Re.

3.2  Splošni podatki o delnici

Osnovni podatki delnice POSR

31. 12. 2019 31. 12. 2018
Osnovni kapital (v EUR) 71.856.376 71.856.376 
Število delnic 17.219.662 17.219.662 
Oznaka delnice POSR POSR
Število delničarjev 4.110 4.073 
Tip delnice Navadna (redna)
Trg, na katerem kotirajo delnice Ljubljanska borza, prva kotacija
Število lastnih delnic 1.721.966 1.721.966 
Konsolidirani čisti dobiček na delnico (v EUR) 3,22  2,76
Konsolidirana knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 24,83  21,95
Tržni tečaj na zadnji dan v obdobju (v EUR) 18,00 15,30
Tržna kapitalizacija (v EUR) 309.953.916 263.460.829

1-12/2019 1-12/2018
Povprečni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR) 16,83 16,77
Minimalni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR) 14,70 14,10
Maksimalni tečaj v obravnavanem obdobju (v EUR) 18,20 19,00
Promet z delnico v obravnavanem obdobju (v EUR) 10.680.476 9.840.821 
Povprečni dnevni promet (v EUR) 43.417 40.167 

Sestava delničarjev Save Re na dan 31. 12. 20198

Vrsta vlagatelja Domači vlagatelji Tuji vlagatelji
Zavarovalnice in pokojninske družbe 18,2 % 0,0 %
Druge finančne institucije* 17,9 % 0,3 %
Država 13,9 % 0,0 %
Fizične osebe 9,7 % 0,1 %
Investicijske družbe in vzajemni skladi 3,8 % 2,8 %
Banke 0,1 % 29,6 %
Ostale gospodarske družbe 2,4 % 1,1 %
Skupaj 66,0 % 34,0 %

* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.
** Delnice na skrbniških računih so razporejene med bančno dejavnost.

8 Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.d. in lastni preračuni.

9 Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD 
d.d. in lastni preračuni.

10 Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD 
d.d.
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Skladno z veljavno zakonodajo in statutom 
Save Re imajo obstoječi delničarji v soraz-
merju s svojo udeležbo v osnovnem kapitalu 
tudi prednostno pravico do vpisa novih delnic 
ob povečanju osnovnega kapitala, razen če se 
ta pravica s sklepom o povečanju osnovnega 
kapitala izključi z večino najmanj treh četrtin 
pri sklepanju zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Omejitve prenosa delnic

Vse delnice Save Re so prosto prenosljive.

Imetniki vrednostnih papirjev, ki 
zagotavljajo posebne kontrolne 
pravice

Sava Re ni izdala vrednostnih papirjev, ki bi 
zagotavljali posebne kontrolne pravice.

10 V tekočem letu izplačana dividenda iz naslova bilančnega dobička predhodnega leta.

Lastne delnice

V obdobju od 1. 1. 2019 do vključno 31. 12. 
2019 Sava Re ni opravila nakupov lastnih 
delnic. Skupno število lastnih delnic je na dan 
31. 12. 2019 znašalo 1.721.966, kar prestavlja 
10 % minus eno delnico vseh izdanih delnic.

Dividenda

Družba je v drugem četrtletju 2019 izplačala 
dividendo. Dividenda na delnico je znašala 
0,95 EUR, kar je predstavljalo 5,6-odstotno 
dividendno donosnost na datum upravičenja 
do dividende (»record date«).

Pogojni kapital

Družba na dan 31. 12. 2019 ni imela pogoj-
nega kapitala.

Podatki o dividendi10

v EUR Za leto 
2013

Za leto 
2014

Za leto 
2015

Za leto 
2016

Za leto 
2017

Za leto 
2018

Izplačilo (obračun) 
dividend 4.386.985 9.065.978 12.398.157 12.398.157 12.398.157 14.722.811

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

izredna: 
0,15

0,80 0,80 0,95

Dividendna 
donosnost 2,0 % 3,8 % 5,8 % 5,0 % 4,8 % 5,6 %

Prikaz največjih delničarjev Save Re na dan 31. 12. 2019

Število delnic POSR v lasti članov uprave in nadzornega sveta na dan 31. 12. 2019

  Število delnic Delež v osnovnem 
kapitalu ( %) 

Marko Jazbec 5.000 0,029 %
Srečko Čebron 2.700 0,016 %
Jošt Dolničar 4.363 0,025 %
Polona Pirš Zupančič 2.478 0,014 %
Skupaj uprava 14.541 0,084 %
Andrej Gorazd Kunstek 2.900 0,017 %
Skupaj nadzorni svet 2.900 0,017 %
Skupaj uprava in nadzorni svet 17.441 0,10 %

Vse delnice Save Re so navadne, kosovne, imenske, nematerializirane in vse istega razreda.

Delnice dajejo imetnikom te pravice:

• pravico do udeležbe pri upravljanju družbe 
(vsaka delnica daje delničarju pravico 
do enega glasu na skupščini delničarjev 
družbe);

• pravico do sorazmerne dela dobička 
družbe (dividenda);

• pravico do sorazmernega dela preostalega 
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

11 V tekočem letu izplačana dividenda iz naslova 
bilančnega dobička predhodnega leta.
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• Z borznim članom INTERKAPITAL 
vrijednosni papiri, d.o.o., smo sklenili 
pogodbo o opravljanju storitve vzdrževanja 
likvidnosti za delnico Save Re. INTERKA-
PITAL vrijednosni papiri, d.o.o., je to stori-
tev začel opravljati 3. 6. 2019.

• V letu 2019 smo sodelovali na konferen-
cah za vlagatelje in analitike doma in v tujini 
ter na spletnih predstavitvah (webcast) v 
organizaciji Ljubljanske borze. S predsta-
vitvami na investicijskih konferencah smo 
tako širili svojo prepoznavnost med med-
narodnimi institucionalnimi vlagatelji, s 
prednostno usmeritvijo na dolgoročne 
vlagatelje.

Za pravočasno in enakomerno obvešča-
nje vlagateljev, delničarjev in drugih pred-
stavnikov finančne javnosti skrbimo tudi na 
naši uradni spletni strani www.sava-re.si, na 
kateri 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 ter finančni koledar. Na spletni strani 
se najde tudi koledar preteklih investicijskih 
konferenc skupaj z gradivom, ki je bilo pred-
stavljeno na posameznem dogodku. Prav 
tako so objavljeni dogodki, ki se jih bomo 
udeležili v naslednjem letu.

Vlagateljem, delničarjem in analitikom smo 
na voljo v službi Kabineta uprave in skladnosti 
poslovanja, in sicer po telefonu številka +386 
(0)1 47 50 200 in na elektronskem naslovu 
za odnose z vlagatelji ir@sava-re.si.

3.3  Odgovornost do vlagateljev11

11 GRI 102-42, 102-43

Vlagatelji oz. delničarji in analitiki so 
pomembni deležniki Save Re s katerimi vzdr-
žujemo pregledne, strokovne in celostne 
odnose.

Kot javna delniška družba Prve kotacije 
Ljubljanske borze spoštujemo načelo ena-
kopravne obravnave in obveščenosti vseh 
javnosti. Pri komuniciranju upoštevamo pri-
poročila za enakomerno obveščanje vseh 
delničarjev in z javnimi objavami omogočamo 
sočasno, pregledno seznanitev z vsemi infor-
macijami v skladu s finančnim koledarjem, s 
čimer dvigujemo raven zaupanja delničarjev 
in drugih možnih vlagateljev v družbo ozi-
roma njeno delnico POSR. Ključne infor-
macije skladno s finančnim koledarjem javno 
objavljamo na svoji spletni strani in po sis-
temu Ljubljanske borze SEOnet. Sočasno 
smo imeli v letu 2019 v slovenskem in angle-
škem jeziku 32 javnih objav.

Sava Re pri komuniciranju dodatno upo-
števa 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 del-
niških družb, Poslovnik o delu nadzornega 
sveta in interni pravilnik za komuniciranje.

Cilj družbe je vzpostaviti odprt komunika-
cijski kanal z vlagatelji. Doseči želimo pre-
poznavnost resnične vrednosti blagovne 
znamke Sava Re in Zavarovalne skupine Sava 
ter posledično razumevanje vsebine naložbe 
v našo delnico. V 2019 smo si še naprej pri-
zadevali za izboljšanje likvidnosti delnice 
POSR. Naša odgovornost do vlagateljev se 
kaže v sodelovanju in vzpostavitvi dvosmer-
nega odnosa z različnim orodjem komunici-
ranja. V letu 2019 smo izvedli te dejavnosti:

• Vse delničarje (domače in tuje) smo nago-
vorili v pismu delničarjem z neposredno 
naslovljeno pošto in jih povabili na skup-
ščino delničarjev.

• Po vsaki objavi poslovnih izidov smo prija-
vljenim vlagateljem, delničarjem in drugim 
predstavnikom finančne javnosti poslali 
novico po elektronski pošti, da bi se sezna-
nili z javno objavo.

• Organizirali smo skupščino delničarjev, na 
kateri so delničarji uresničevali svoje gla-
sovalne pravice v zadevah družbe.

• Z vlagatelji smo komunicirali na individual-
nih sestankih na sedežu družbe in s konfe-
renčnimi klici.

• Organizirali smo novinarsko konferenco 
ob objavi nerevidiranih izidov, kjer smo 
predstavili poslovanje skupine in družbe za 
preteklo leto ter javnost seznanili z načrti 
za naprej.

• Po objavi revidiranih konsolidiranih izkazov 
je vodstvo družbe obiskalo največje posa-
mične delničarje ter jih seznanilo z drugimi 
pomembnimi dejavniki družbe in skupine, 
kratkoročnimi načrti in strategijo.

12 GRI 102-42, 102-43
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