
 

 

RAZKRITJE O UVELJAVLJANJU GLASOVALNIH PRAVIC ZA POSLOVNO LETU 2021 

 

V skladu z določili Politike sodelovanja in Politike uveljavljanja glasovalnih pravic družbe 

Triglav Skladi, d.o.o. in njenih izvedbenih aktov družba Triglav Skladi, d. o. o. objavlja javno 

razkritje o izvajanju glasovalnih pravic v družbah, v katerih upravlja naložbo za račun 

investicijskih skladov in individualno upravljanega premoženja vlagateljev. 

Družba Triglav Skladi, d. o. o. odločitve o uveljavljanju glasovalnih pravic iz posameznih 

vrednostnih papirjev sprejema na podlagi presoje pomembnosti predvidenih koristi za 

vlagatelje, možnosti vpliva na izid glasovanja, možnosti doprinosa k pozitivnim spremembam 

v korporativnem upravljanju podjetij ter presoje dejanskih koristi glede na stroške povezane z 

uveljavljanjem glasovalnih pravic. V letu 2021 se je družba udeležila skupno desetih skupščin 

delničarjev, na katerih smo s svojim glasovanjem podpirali pozitivne spremembe v načinu 

korporativnega upravljanja, imenovanje kompetentnih članov nadzornih svetov ter druge 

vsebinske aktivnosti, določene v Politiki uveljavljanja glasovalnih pravic družbe Triglav Skladi, 

d. o. o. Dividendno politiko izdajateljev smo podprli, kadar je ta zagotavljala nemoteno 

poslovanje, razvoj in ustrezno kapitaliziranost družb. V primeru, ko je bilo glede na poslovanje 

družbe upravičeno izplačilo višje dividende, smo podprli nasprotne predloge delničarjev. 

Podrobnejše razkritje o uveljavljanju glasovlanih pravic je v nadaljevanju podano za družbe, v 

katerih družba Triglav Skladi, d. o. o. razpolaga z več kot 3 % deležem glasovalnih pravic. 

Takšni sta bili na dan 31. 12. 2021 naslednji družbi: 

Nama, upravljanje z nepremičninami, d. d. 10,97 % delež Triglav Steber Global 

Terme Čatež, d. d. 5,07 % delež 
Triglav Steber Global in 
Triglav Evropa 

V zvezi s skupščino družbe Nama, upravljanje z nepremičninami, d. d. v letu 2021 

izpostavljamo, da smo podprli predlog organov upravljanja in nadzora družbe o nerazdelitvi 

bilančnega dobička, predvsem zaradi posledic covid-19 in s tem povezanih ukrepov ter 

njihovih vplivov na poslovanje družbe. Prav tako je družba podprla predlog izčlenitve dela 

premoženja na prevzemno družbo Nama IN, d. o. o., saj bi takšna izčlenitev lahko povečala 

vrednost družbe in omogočala bolj osredotočeno opravljanje dejavnosti upravljanja 

nepremičnin in trgovske dejavnosti. Na skupščini družbe Terme Čatež, d. d. v obravnavem 

obdobju ni bilo glasovanja o vprašanjih, ki bi lahko pomembno vplivala na kapitalsko naložbo 

skladov v upravljanju družbe Triglav Skladi, d. o. o. 
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Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 


