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Datum objave* Vrsta objave Tiho obdobje** 

Ponedeljek,  

6. marec 2017
Ocena poslovanja Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav v letu 2016 od ponedeljka,  

13. 2. 2017

Sreda,  

5. april 2017
Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2016

Predlagana višina dividende

Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

od srede,  
22. 3. 2017

Petek,  

21. april 2017
Sklic skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., ki odloča  
o bilančnem dobičku

 

Petek,  

19. maj 2017
Poročilo o poslovanju za obdobje januar–marec 2017 od petka,  

5. 5. 2017

Torek,  

30. maj 2017
Sklepi skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., ki je odločala  
o bilančnem dobičku

Informacija o dnevu upravičenosti do dividend in dnevu izplačila

Petek,  

18. avgust 2017
Polletno poročilo o poslovanju za leto 2017 od petka,  

4. 8. 2017

Petek,  

17. november 2017
Poročilo o poslovanju za obdobje januar–september 2017 od petka,  

3. 11. 2017

Finančni koledar in morebitne spremembe pred-
videnih datumov objav objavljamo v informacij-
skem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) na 
spletni strani Ljubljanske borze ter na spletni 
strani Zavarovalnice Triglav (www.triglav.eu). 

Dejavnosti, trgi in položaj Skupine Triglav4

Koledar finančnih objav za leto 2017

Zavarovalništvo Upravljanje premoženja

Skupina Triglav posluje na sedmih trgih v šestih 
državah in je vodilna zavarovalno-finančna sku-
pina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v 
jugovzhodni Evropi.  

Ključna stebra našega poslovanja:

*  Navedeni so predvideni datumi, ki lahko odstopa-
jo od dejanskih datumov objav. 

**  Tiha obdobja so obdobja pred objavami podat-
kov o poslovanju. V teh obdobjih Zavarovalnica 
Triglav javnosti ne posreduje informacij o  poslo-
vanju. 

4 GRI GS 102-2, GS 102-4, GS 102-6

Dejavnosti, s katerimi podpiramo temeljna finančna stebra
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Poslovni model Skupine Triglav

Ekonomski
 � Negotovi ekonomski in finančni vplivi
 � Kupna moč prebivalstva
 � Plačilna sposobnost podjetij
 � Cenovna konkurenca
 � Razmere na kapitalskih trgih
 � Povečevanje regulatornih zahtev za zavarovalnice
 � Pravno okolje

Družbeni
 � Spreminjajoče se kupne navade strank
 � Lokalne skupnosti
 � Tehnološke spremembe

Okoljski
 � Klimatske razmere
 � Izredni škodni dogodki

Zunanji vplivi

Poslovni model Skupine Triglav  
je naravnan v povečevanje njene vrednosti.

Odgovorno 
informiranje
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Zavarovalništvo

Zavarovalništvo je osnovna in najobsežnejša 
dejavnost v Skupini Triglav. Izvajamo premo-
ženjska, življenjska, zdravstvena in pokojninska 
zavarovanja ter pozavarovalno dejavnost. 

Zavarovalniški del Skupine Triglav vključuje:

 � v Sloveniji: Zavarovalnico Triglav, d.d., Triglav, 
Zdravstveno zavarovalnico, d.d., Pozavaroval-
nico Triglav Re, d.d. in Skupno pokojninsko 
družbo, d.d.,

 � v tujini: zavarovalnice na Hrvaškem, v Bosni 
in Hercegovini, Črni gori, Srbiji in Makedoniji. 

Položaj med zavarovalnicami v regiji

Skupina Triglav je v letu 2015 ohranila šesto 
mesto med največjimi zavarovalnicami v srednji 
Evropi po bruto obračunani zavarovalni premiji. 
Še naprej je vodilna zavarovalnica v regiji Adria, 
ki jo sestavljajo Slovenija, Hrvaška, Bosna in Her-
cegovina, Srbija, Črna gora in Makedonija.

Največja med srednjeevropskimi zavarovalnica-
mi ostaja poljska PZU s 4.387,1 milijona evrov 
zavarovalne premije. Med prvimi petdesetimi 
zavarovalnicami v regiji je največ, 16, poljskih, 
sledijo jim češke z 10 uvrstitvami, iz regije Adria 
pa je uvrščenih 9 zavarovalnic. Prva med njimi 
je Skupina Triglav na 6. mestu, ki ji sledijo slo-
venska skupina Sava RE na 13., hrvaška Croatia 
Osiguranje na 21. in slovenska Adriatic Sloveni-
ca na 28. mestu. 

Največje zavarovalnice v srednji Evropi po zbrani zavarovalni premiji v letu 2015  
(podatki v milijonih evrov)

Največje zavarovalnice v jugovzhodni Evropi po zbrani zavarovalni premiji v letu 2015  
(podatki v milijonih evrov)

V letu 2015 se je po raziskavi agencije SeeNews 
med 100 največjih zavarovalnic jugovzhodne 
Evrope (Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolga-
rija, Hrvaška, Makedonija, Moldavija, Črna go-
ra, Romunija, Srbija in Slovenija) glede na bruto 

obračunano zavarovalno premijo uvrstilo 13 slo-
venskih zavarovalnic in 7 zavarovalnic Skupine Tri-
glav. Največja zavarovalnica v jugovzhodni Evropi 
je Zavarovalnica Triglav, ki je od drugouvrščene 
hrvaške Croatie Osuguranje večja za 1,9-krat.

Vir: SeeNews 2016

Vir: Deloitte, september 2016

129,0
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Upravljanje premoženja 

Upravljanje premoženja je dejavnost, ki zajema 
varčevanje preko naših zavarovalnih storitev in 
vlaganje v naše vzajemne sklade. To dejavnost 
izvajajo življenjske zavarovalnice v Skupini, Tri-
glav Skladi, d.o.o., in Triglav, Upravljanje nepre-
mičnin, d.d.

Družbe v Skupini Triglav, ki izvajajo temeljni dejavnosti Skupine oziroma  
te dejavnosti podpirajo

 Zavarovalništvo Upravljanje 
premoženja

 Drugo

Slovenija �  Zavarovalnica Triglav, d.d.
�  Pozavarovalnica Triglav Re,  
    d.d.
�  Triglav, Zdravstvena  
    zavarovalnica, d.d.
�  Skupna pokojninska 
    družba, d.d.

�  Triglav Skladi, d.o.o.
�  Triglav, Upravljanje 
    nepremičnin, d.d.  

�  Triglav INT, d.d.
�  Triglav Svetovanje, d.o.o.
�  Triglav Avtoservis, d.o.o.
�  TriglavKo, d.o.o.

 Hrvaška �  Triglav Osiguranje, d.d., 
    Zagreb

�  TRI-LIFE, d.o.o.

Bosna in Hercegovina �  Triglav Osiguranje, d.d., 
    Sarajevo
�  Triglav Osiguranje, a.d., 
    Banja Luka

�  PROF-IN, d.o.o. �  Triglav Savjetovanje, d.o.o.
�  Triglav Auto, d.o.o.
�  Autocentar BH, d.o.o.
�  Unis automobili i dijelovi, 
    d.o.o.

Srbija �  Triglav Osiguranje, a.d.o., 
    Beograd

�  Triglav Savetovanje, d.o.o.

Črna gora �  Lovćen Osiguranje, a.d., 
    Podgorica
�  Lovćen životna osiguranja, 
    a.d., Podgorica

�  Lovćen Auto, a.d.

Makedonija �  Triglav Osiguruvanje, a.d., 
    Skopje
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Zavarovalniški trgi Skupine Triglav 

Slovenija

 36,2 % tržni delež* 

1. mesto

Hrvaška

 4,2 % tržni delež

9. mesto

Bosna in Hercegovina

 7,8 % tržni delež****

4. mesto

Črna Gora

 38,9 % tržni delež***

1. mesto

Makedonija

 17,9 % tržni delež (premoženjska zavarovanja)

1. mesto
*  tržni delež Zavarovalnice Triglav, Triglav, Zdravstvene zavarovalnice in Skupne pokojninske družbe
**  obdobje 1–9 2016
*** tržni delež Lovćen Osiguranje in Lovćen životna osiguranja
****  tržni delež Triglav Osiguranje, Sarajevo in Triglav Osiguranje, Banja Luka
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Srbija

 4,8 % tržni delež** 

5. mesto
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Skupina Triglav na 31. 12. 2016:

 � Zavarovalnica Triglav, d.d.

 � Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.,

 � Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.,

 � Skupna pokojninska družba, d.d.,

 � Triglav INT, holdinška družba, d.d., 

 � Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb,
 � Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo,

 � Autocentar BH, d.o.o., 
 � Unis automobili i dijelovi, d.o.o., 
 � Sarajevostan, d.d., 

 � Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica,
 � Lovćen životna osiguranja, a.d.,
 � Lovćen Auto, a.d.,

 � Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd,
 � Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka,

 � Triglav Auto, d.o.o.,
 � Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje,

 � Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.,

� PROF-IN, d.o.o.,

 � Salnal, d.o.o.,

 � Triglav Svetovanje, zavarovalno zastopanje, d.o.o.,

 � Triglav Savjetovanje, d.o.o., Sarajevo,
 � TRI-LIFE, d.o.o., Zagreb,
 � Triglav Savetovanje, d.o.o., Beograd,

 � Triglav Avtoservis, družba za storitve in trgovino, d.o.o.,

 � Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.,

 � Golf Arboretum, d.o.o.,
 � AKM nepremičnine, d.o.o.,
� Triglav upravljanje nekretninama, d.o.o., Zagreb,

 � Triglav, upravljanje nekretninama, d.o.o., Podgorica,
 � Hotel Grad Podvin, d.d.,

 � Vse bo v redu, Zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti.

 � TriglavKo, zavarovalno zastopniška družba, d.o.o.,

 � Nama trgovsko podjetje, d.d.,

 � IF Prof Plus,

 � Nacionalni biro osiguravača Crne Gore.

Obvladujoča družba: 

Odvisne družbe  
Skupine Triglav:

Pridružene družbe  
Skupine Triglav:
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Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav  
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na novoustanovljeno družbo. Lovćen Osigu-
ranje je 22. 9. 2016 prodala lastniški delež 
družbi Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.

 � Družba Triglav INT, d.d., je od neobvladujočih 
lastnikov odkupila 0,05-odstotni kapitalski 
delež v družbi Triglav Osiguranje, Zagreb in 
tako postala njena 99,91-odstotna lastnica.

 � Postopek likvidacije družbe Pista, d.o.o., se je 
pričel januarja 2016. Družba je bila izbrisana 
iz registra gospodarskih družb 5. 9. 2016.

 � Družba Slovenijales trgovina nepremičnine, 
d.o.o., se je preimenovala v AKM NEPREMIČ-
NINE, družba za upravljanje z nepremični-
nami, d.o.o. (skrajšano AKM nepremičnine, 
d.o.o.), družba TRI-PRO BH, d.o.o., Sarajevo, 
pa v Triglav Savjetovanje, d.o.o.

 � Družbo Triglav, Upravljanje Nepremičnin, 
d.d., smo 12. 7. 2016 dokapitalizirali z izda-
jo 423.245 novih imenskih kosovnih delnic z 
nominalno vrednostjo 4,17 evra na delnico. 
Celotno dokapitalizacijo v višini 1.764.934 
evrov je izvedla edina delničarka, Zavaro-
valnica Triglav, in sicer s stvarnim vložkom 
v obliki terjatev iz naslova posojila, danega 
družbi Hotel Grad Podvin, d.d. Z dokapitali-
zacijo ostaja Zavarovalnica Triglav 100-od-
stotna lastnica družbe Triglav, Upravljanje 
Nepremičnin, d.d. 

 � Družba Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo, 
je od neobvladujočih lastnikov odkupila 
29,75-odstotni kapitalski delež v družbi Sara-
jevostan, d.d., in tako postala njena 93,02-od-
stotna lastnica. Nakupna vrednost je znašala 
1.721.292 konvertibilnih mark. 

 � V zadnjem četrtletju leta 2016 je družba 
Lovćen Osiguranje, a.d., dokapitalizirala svojo 
odvisno družbo, Lovćen Auto, a.d. Za namen 
dokapitalizacije je družba Lovćen Auto izdala 
70.000 novih delnic z nominalno vrednostjo 
10 evrov na delnico. Celotna izdaja delnic 
je bila vplačana s strani edinega delničarja, 
družbe Lovćen Osiguranje, a.d. 

[→ Podrobneje o spremembah v Skupini poroča-
mo v točki 2.7 računovodskega poročila]. 

Spremembe v sestavi Skupine Triglav  
v letu 20165

 � Zavarovalnica Triglav je 5. 2. 2016 po izpol-
nitvi regulatornih in drugih pogodbenih po-
gojev zaključila prodajo 97,31-odstotnega 
deleža družbe Avrigo, d.o.o.

 � Slovenijales trgovina, d.o.o., je februarja 2016 
znižala osnovni kapital za 3,6 milijona evrov 
in hkrati prodala družbi Triglav, Upravljanje 
nepremičnin, d.d., 100-odstotni delež družbe 
Slovenijales trgovina nepremičnine, d.o.o. 

 � Družba Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica, 
je bila 26. 1. 2016 dokapitalizirana z izdajo 
1.501.081 novih delnic z nominalno vredno-
stjo 5 evrov na delnico. Družba Triglav INT, 
d.d., je vplačala 1.500.000 delnic v skupni 
vrednosti 7,5 milijona evrov, ostalih 1.081 
delnic v skupini vrednosti 5.405 evrov pa so 
vplačali manjšinski delničarji. Delež družbe 
Triglav INT v Lovćen Osiguranju se je s tem 
povišal za 1,52 odstotne točke in znaša 96,47 
odstotka.

 � Družba Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb, je z 
vplačilom 20.000 hrvaških kun ustanovila 
nepremičninsko družbo Triglav upravljanje 
nekretninama, d.o.o., Zagreb. Novoustanov-
ljena družba je bila vpisana v sodni register 
5. 5. 2016 in je od takrat vključena v konso-
lidirane računovodske izkaze Skupine Triglav. 
Triglav Osiguranje, Zagreb, je dne 2. 6. 2016 
družbo dokapitaliziral s stvarnim vložkom v 
obliki nepremičnin v višini 24.868.200 hrva-
ških kun. Lastništvo 100–odstotnega kapi-
talskega deleža v družbi Triglav upravljanje 
nekretninama, d.o.o., Zagreb, je bilo decem-
bra preneseno na družbo Triglav, Upravljanje 
nepremičnin, d.d., Ljubljana.

 � Družba Triglav, Upravljanje nepremičnin, 
d.d., je 29. 7. 2016 prodala 100-odstotni de-
lež v svoji odvisni družbi Slovenijales trgovi-
na, d.o.o.

 � Družba Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica, 
je ustanovila nepremičninsko družbo Triglav 
upravljanje nekretninama, d.o.o., Podgorica, 
ki je bila v sodni register vpisana 16. 8. 2016. 
Osnovni kapital družbe znaša 3.313.381 
evrov, pri čemer je edini družbenik 5.000 
evrov vplačal v denarju, 3.308.381 evrov pa 
kot stvarni vložek s prenosom nepremičnin 

5 GRI GS 102-10
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Shematski prikaz odvisnih in pridruženih družb  
v Skupini Triglav na 31. 12. 2016 in delež glasovalnih pravic

Salnal d.o.o., 
Ljubljana 100,00 %

Lovćen životna osiguranja a.d., Podgorica 100,00 %
Lovćen Auto a.d., Podgorica 100,00 %
Nacionalni biro osiguravača Crne Gore 33,33 %




