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SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.     
Dunajska cesta 152 
1000 Ljubljana 
 
 

 
27. skupščina delničarjev 

 
petek, 22. junija 2018 ob 10.00 uri 

 
6. nadstropje poslovne stavbe na sedežu družbe Sava, d.d., na naslovu 

 
Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana 

 
 
 

Prijava na skupščino in glasovanje s pooblastilom  
 
 
Delničarji, ki se osebno ne morejo udeležiti skupščine, lahko svoje glasovalne pravice 
uresničujejo tudi preko pooblaščenca in sicer tako, da se prijavijo na skupščino ter pooblastijo 
drugo osebo za uresničevanje njihovih glasovalnih pravic na skupščini. Delničarji morajo za 
prijavo na skupščino izpolniti priloženi obrazec in ga v skladu s sklicem skupščine poslati na 
naslov družbe: Sava, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana.  
 
 
Ta način prijave oziroma uresničevanja glasovalnih pravic ne pomeni, da gre za organizirano 
zbiranje pooblastil.  
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Sava, d.d.  
Dunajska cesta 152  
1000 Ljubljana  
 
 
PRIJAVNICA  
 
Prijavljam(-o) svojo udeležbo na 27. skupščini družbe Sava, d.d., ki bo v petek, 22. junija 2018 
ob 10.00 uri v 6. nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska 
cesta 152, 1000 Ljubljana.  
 
Ime in priimek (ali naziv firme) delničarja: _________________________________________ 
 
Ime in priimek zakonitega zastopnika:_____________________________________________ 
(izpolniti samo v primeru, če je delničar pravna oseba)  
 
Naslov delničarja:_____________________________________________________________ 
 
EMŠO/matična številka:________________________________________________________ 
 
Podpis delničarja:_____________________________________________________________ 
(ali njegovega zakonitega zastopnika, če je delničar pravna oseba)  
 
Opomba: To prijavnico izpolnite v vsakem primeru, tudi, če se bo seje Skupščine udeležil vaš 
pooblaščenec!  
 
POOBLASTILO  
 
Za zastopanje na 27. skupščini družbe Sava, d.d., ki bo v petek, 22. junija 2018 ob 10.00 uri v 6. 
nadstropju poslovne stavbe na sedežu družbe Sava, d.d., na naslovu Dunajska cesta 152, 1000 
Ljubljana, pooblaščam(-o)  
 
Ime in priimek pooblaščenca:____________________________________________________ 
 
Ime in priimek zakonitega zastopnika:_____________________________________________ 
(izpolniti samo v primeru, če je delničar pravna oseba)  
 
Naslov:______________________________________________________________________ 
 
EMŠO:_______________________________________________________________________ 
 
da me/nas zastopa na seji Skupščine družbe Sava, d.d., ter da glasuje in daje predloge na seji.  
 
 
Datum,______________ Podpis delničarja:___________________________________  
(ali njegovega zakonitega zastopnika, če je delničar pravna oseba) 


