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Správa predstavenstva
Úvod

Union poisťovňa, a. s., bola založená v roku 1992 a je jednou z najskúsenejších poisťovní
na slovenskom trhu. Ponúka širokú škálu produktov životného, neživotného a individuálneho
zdravotného poistenia pre individuálnych, ako aj firemných klientov. Union poisťovňa je od
roku 1997 dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Achmea,
ktorá pôsobí aj mimo hraníc Holandska. Táto skutočnosť umožňuje Union poisťovni čerpať
rozsiahle skúsenosti a know-how zo všetkých druhov poistenia z viacerých krajín Európy.
Union poisťovňa je naďalej významným poisťovateľom v oblasti cestovného poistenia, ako aj
priekopníkom v oblasti individuálneho zdravotného poistenia a on-line poistenia. Má silné
postavenie vo vybraných segmentoch neživotného poistenia, ako aj solídny kmeň životného
a individuálneho zdravotného poistenia. V spolupráci so sesterskou spoločnosťou Union
zdravotnou poisťovňou, a. s., ponúka Union poisťovňa na trhu komplexné riešenia v oblasti
zabezpečenia starostlivosti o zdravie individuálneho klienta.
V oblasti distribúcie produktov Union poisťovňa uplatňuje princíp predaja cez viacero
odbytových kanálov. Distribučná paleta zahŕňa vlastné predajné siete (pre individuálnu aj
firemnú klientelu), ktorá disponuje širokou sieťou výhradných sprostredkovateľov poistenia,
distribúciu prostredníctvom maklérov, zákazníckeho centra, priamy predaj cez internet pod
značkou Union, ale aj pod výhradne digitálnou značkou Onlia, mobilné telefóny (SMS
poistenie), ako aj mobilné aplikácie pre tzv. smartfóny. Okrem toho pri predaji cestovného
poistenia spolupracujeme s veľkým počtom cestovných kancelárií a agentúr po celom
Slovensku a úspešne rozvíjame tieto aktivity aj v susednej Českej republike. Produkt
poistenia motorových vozidiel predávaný pod značkou Onlia je jednotkou v inovatívnosti na
trhu.
Union poisťovňa je stabilným zamestnávateľom, ktorý koncom roka 2017 mal 237
zamestnancov. Darilo sa jej aj v ankete spoločnosti Profesia, kde bola ocenená v kategórii
Bankovníctvo, financie a poisťovníctvo tretím miestom. Spomedzi slovenských poisťovní tak
bola najúspešnejšia.
Činnosť poisťovne Union nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
Poslanie
Naše poslanie je dlhoročne konzistentné, a to, že chceme byť poisťovňou, ktorá bude mať
v roku 2020 tých najspokojnejších klientov.
Dosiahnuť to chceme tým, že budeme vytvárať hodnoty pre klientov, akcionárov,
zamestnancov a partnerov na báze transparentnosti a na etickom princípe.
Poskytovaním nadštandardných služieb, proaktivitou a inovatívnosťou sa budeme usilovať
o to, aby sme boli poisťovateľom, s ktorým je komfortná a jednoduchá spolupráca, a ktorý
poskytuje svojim klientom jedinečnú kombináciu produktov z oblasti komerčného
a zdravotného poistenia.
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Stratégia
Dlhodobo udržateľné dosahovanie pozitívnych výsledkov Union poisťovňa realizuje
prostredníctvom kombinácie dynamického rastu a výrazného zvyšovania prevádzkovej
efektívnosti.
V roku 2017 poisťovňa vykázala dvojciferný rast predpisu poistného. Okrem tradične silnej
rastovej pozície v poistení motorových vozidiel sa vykázal nadštandardný medziročný rast
predpisu predovšetkým v kategórií poistenia retailového majetku a aktívneho zaistenia.
Medziročný rast predpisu vykázali všetky distribučné kanály. Najvyšší relatívny medziročný
rast bol pri poistení dojednaného online (+25%), v absolútnych číslach to bol medziročný rast
pri poistení dojednanom prostredníctvom externých partnerov resp. samostatných
finančných agentov (+2,9 m eur).
Naša strategická ambícia sa medziročne nezmenila:
 budovať si povesť dôveryhodného poisťovateľa a udržiavať si dôveru a lojalitu
klientov prostredníctvom pokračujúceho poskytovania rýchlych a spoľahlivých
služieb, zamerať sa na vybudovanie trvalo udržateľnej konkurenčnej výhody cez
kvalitu služieb, získavanie spätnej väzby od našich klientov prostredníctvom
inovatívneho merania NPS (Net Promoter Score),
 zamerať sa na progresívne distribučné kanály a budovať si pozíciu lídra v online
poistení,
 využívať cross-sell (krížový predaj) a CRM (Customer Relationship Management –
riadenie vzťahu s klientom) na dosahovanie vyššej efektivity distribučných kanálov
a zvýšenie podielu na trhu,
 aktívne udržovať tradične silné postavenie na trhu cestovného poistenia,
 byť prvou voľbou pre poistenie malých a stredných podnikov (SME segment),
 v efektívnej spolupráci s inými poisťovňami pomáhať zabezpečiť poistné krytie aj
veľkým spoločnostiam,
 pokračovať v rozvoji individuálneho zdravotného poistenia – byť naďalej tvorcom a
lídrom trhu,
 zväčšovať portfólio poistenia motorových vozidiel s obozretnou politikou upisovania
rizík a zlepšenie stavu existujúceho portfólia,
 prehlbovať spoluprácu so sesterskou spoločnosťou Union zdravotnou
poisťovňou, a. s., s cieľom poskytovať komplexné riešenia v oblasti zabezpečenia
starostlivosti o zdravie,
 spolupracovať s partnermi z iných sektorov a hľadať nové ucelené poistné riešenia,
 prinášať na trh inovatívne koncepty,
 sledovať príležitosti na vhodné akvizície a cielene rozširovať pôsobenie vo vybraných
segmentoch.
Rok 2017 v skratke
Union poisťovňa pokračovala v trende posilnenia svojej pozície na slovenskom
trhu a vo zvyšovaní svojho trhového podielu. Pozitívny výsledok v
cestovnom poistení a poistení zodpovednosti však nestačil na negatívny výsledok
v poistení motorových vozidiel, predovšetkým v segmente flotilového poistenia.
Hospodársky výsledok po zdanení bol -1 mil. €. Miera solventnosti Spoločnosti
počas roka 2017 spĺňala regulátorom definovanú minimálnu požiadavku na
solventnosť.
Hrubé predpísané poistné medziročne vzrástlo 7,9% a predstavovalo čiastku 53
mil. €.
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Aj v tomto roku sme zostali lídrami na trhu s doživotnými anuitami z II. dôchodkového
piliera, keď náš trhový podiel ku koncu roka 2017 dosiahol cca. 68%
Nová digitálna značka Onlia (www.onlia.sk), ktorá predstavuje revolúciu v digitálnom
poistení motorových vozidiel na slovenskom trhu, výrazne posilnila svoj podiel aj
v roku 2017.
Pretrvávala spolupráca Onlie a Unicredit Bank na Slovensku v predaji poistenia
motorových vozidiel.
Priamy predaj poistenia (direct sale) pokračuje vo výraznom napredovaní,
medziročné nárasty predstavujú 25%.
Nárast portfólia poistených motorových vozidiel sme dosiahli vyšší ako bol rast trhu ,
pričom podiel na trhu PZP k 31.12.2017 predstavoval 3,18% z pohľadu výšky
predpisu poistného, a 3,29% z pohľadu počtu poistených vozidiel.
Union poisťovňa si zachováva významnú pozíciu na trhu v segmente cestovného
poistenia a pokračuje v expanzii a aktivitách v poistení na českom trhu.

Vyhodnotenie roku 2017
Novo vytvorený trh s doživotnými anuitami z II. dôchodkového piliera zaznamenal veľmi
skromný rozvoj, čo bolo ovplyvnené avizovanými opätovnými legislatívnymi zmenami
a taktiež pretrvávajúcou situáciou extrémne nízkych úrokových mier. Napriek tomu si Union
zachoval líderskú pozíciu na trhu, keď náš trhový podiel v počte uzavretých zmlúv ku koncu
roka 2017 predstavoval približne 76%.
Naša poisťovacia značka Onlia (www.onlia.sk), ktorá predstavuje na našom trhu úplne nový
a inovatívny koncept riešenia poistných potrieb cez web s dôrazom na jednoduchosť
a pridanú hodnotu pre klienta, pokračuje v dynamickom raste. Vysoké hodnotenia
spokojnosti zákazníkov (merané metodikou NPS) nás utvrdzujú v presvedčení, že poistenie
bez viazanosti a „papierovania“ je tou správnou cestou.
V neživotnom poistení sa nám podarilo udržať si 6. miesto na trhu a to zásluhou rastu vo
väčšine tried poistenia. Potešiteľný je najvyšší rast za posledné roky, a to 14% v tejto
skupine poistenia.
V cestovnom poistení je Union poisťovňa dlhodobo voľbou číslo jedna, naše významné
postavenie na trhu sme si udržali. Hrubé predpísané poistné medziročne narástlo o cca 6%.
Z pohľadu zdrojov predaja cestovného poistenia sa dlhodobo môžeme oprieť o spoluprácu
s cestovnými kanceláriami a agentúrami na Slovensku a v Českej republike. Silné miesto si
však naďalej drží priamy predaj prostredníctvom internetu.
Široké portfólio našich produktov cestovného poistenia každoročne inovujeme tak, aby našim
klientom prinášali reálnu pridanú hodnotu vo forme poistenia nových rizík, aby sme im
umožnili výber ideálneho poistenia podľa ich preferencií a v neposlednej miere, aby sme im
prinášali nové možnosti z pohľadu dostupnosti poistenia s princípom „naše cestovné
poistenie kedykoľvek a kdekoľvek“ s najširším výberom rizík spojených s cestovaním a
vycestovaním. V roku 2017 sme repertoár možností v cestovnom poistení rozšírili
o pripoistenie asistenčných služieb k motorovému vozidlu („Nepojazdné vozidlo“) po dobu
trvania cestovného poistenia. Táto novinka sa hneď od spustenia teší veľkému záujmu
klientov.
V poistení motorových vozidiel sme sa popri orientácii na silný rast venovali aj
ozdravovaniu poistného kmeňa, obzvlášť v kategórií flotilového poistenia. Aj keď tento
segment stále nemôžeme považovať za ziskový, došlo k výraznému zlepšeniu ukazovateľa
škodovosti v tomto segmente.
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Kmeň individuálneho zdravotného poistenia sa nám aj v uplynulom roku podarilo ďalej
rozvíjať, čo nám umožnilo udržať si v tomto segmente prvenstvo na trhu. Najväčší podiel na
tom má poistenie liečebných nákladov cudzincov na Slovensku. V ostatných rokoch si stále
udržuje veľmi dobrú odozvu u klientov produkt poistenia ušlého zárobku. Významnou
novinkou bolo uvedenie prvého samostatného poistenia onkologických chorôb na Slovensku.
V oblasti životného poistenia bol rok 2017 pre Union poisťovňu pozitívnym rokom,
inovatívnymi zmenami rástol predaj rizikovo orientovaných produktov a pripoistení, čo je
v súlade s dlhodobou stratégiou spoločnosti. Navyše, teraz tieto produkty vie naša interná
obchodná sieť ponúkať klientom prostredníctvom moderného a jednoduchého online portálu.
Ďalej sa nám podarilo obhájiť líderskú pozíciu v poistení doživotných anuít z II.
dôchodkového piliera, keď Union poisťovňa dokázala svojim produktom osloviť až 76%
celkového trhu.Aj napriek týmto pozitívam, niektoré výzvy, ako napr. mierny úbytok kmeňa
poistných zmlúv v dôsledku pretrvávajúcich podmienok na trhu bežne plateného životného
poistenia, stále pretrvávajú.
Je potešujúce, že napriek zložitým podmienkam na trhu životného poistenia sa aj tento rok
podarilo v tomto poistnom odvetví dosiahnuť kladný hospodársky výsledok.
V roku 2017 Spoločnosť nevynaložila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
Spoločnosť nezískala a nemá žiadne subvencie z verejných zdrojov.
Ambície a ciele na nasledujúce obdobie
Poisťovňa Union chce v najbližších rokoch výraznejšie posilniť rast v jednotlivých
strategických druhoch a segmentoch poistenia. Pri tomto snažení chceme ako centrálny bod
zachovať spokojnosť našich klientov. Ako kľúčové oblasti naďalej vnímame online poistenie
a digitalizáciu predajných a administratívnych procesov. Toto smerovanie podporuje aj nové
organizačné usporiadanie útvarov správy poistenia a likvidácie poistných udalostí, ktoré sú
od decembra 2017 zodpovedné vo svojej procesnej oblasti za celé životné a neživotné
portfólio.
Dynamika online poistenia a technologické trendy nás utvrdzujú v našom strategickom
zameraní a zvýšenej pozornosti internetovému predaju poistenia vo všetkých relevantných
segmentoch a trhoch. So značkami Union a Onlia chceme určovať trendy v tejto oblasti a
pritom profitovať z dlhoročných skúseností, ktorými disponujú naša materská a sesterské
spoločnosti v koncerne Achmea. Značku Onlia chceme v najbližšom období posilniť,
a perspektívne ju používať aj ako jedinú značku pre online poistenie od Union. Takto
budeme vedieť našim klientom pri dojednaní poistenia online poskytovať unikátne benefity
a produktové parametre určené len pre tento segment. Značka Union bude v budúcnosti
samozrejme naďalej dostupná cez našich obchodných partnerov.
Budovanie poistenia motorových vozidiel je naša dlhodobá ambícia, význam tohto druhu
poistenia v celkovom portfóliu narastá. Aj v ďalšom období chceme pokračovať v sústredení
sa na kontrolovaný rast a čo najskôr dosiahnuť požadovanú veľkosť portfólia, vylepšiť
kondíciu existujúceho portfólia a priaznivé rozloženie poistných rizík. Pomocou dynamickej
cenotvorby sa budeme snažiť čo najadresnejšie stanovovať výšku poistného pre jednotlivé
segmenty portfólia.
V neživotnom poistení pokračujeme v našom kľúčovom zameraní sa na trh firemnej
klientely, ako aj na individuálnych klientov, ktorým chceme ponúknuť osvedčenú kompletnú
ponuku produktov a služieb doplnenú novými zaujímavými produktmi alebo rozšírenú
krytiami o pridané riziká. Naša vedúca pozícia v individuálnom zdravotnom poistení je pre
nás záväzkom naplno využiť možný budúci potenciál v tejto oblasti a jedinečnú spoluprácu
so sesterskou spoločnosťou Union zdravotná poisťovňa, a. s.
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V životnom poistení pokračujeme v snahe stabilizovať portfólio poistných zmlúv a tvoriť
dlhodobú ekonomickú hodnotu pre všetky zainteresované strany, predovšetkým však pre
klienta. Budeme sa zameriavať na predaj transparentných produktov a produktov s tradičnou
poistnou zložkou – poistením rizika, budeme minimalizovať ponuku investičných produktov.
Našim cieľom sú dlhodobé korektné vzťahy s klientom a distribútormi, a preto budeme
naďalej rozvíjať aktivity vedúce k dlhodobému pretrvávaniu poistných zmlúv. Vzhľadom na
strategický potenciál chceme aktívne upevňovať naše vedúce postavenie na novootvorenom
trhu s anuitami.
V prevádzkovej oblasti budeme pokračovať v sérií projektov a aktivít, ktoré sú zamerané na
vybudovanie trvalo udržateľnej konkurenčnej výhody cez excelentnú kvalitu služieb pre
zákazníkov a distribučných partnerov založenej na modernizácií a digitalizácii procesov.
V oblasti CRM (Customer Relationship Management) – riadenie vzťahu s klientom –
chceme prehlbovať vnímanie a chápanie potrieb jednotlivých skupín klientov a byť tak
schopní poskytnúť im riešenia a servis šité na mieru. Chceme ďalej rozširovať merania NPS
a prostredníctvom metodológie Customer Journey Mapping optimalizovať skúsenosť klientov
z kontaktu s našou poisťovňou.

Spoločenská zodpovednosť firiem (Corporate Social Responsibility)
Union poisťovňa zastáva filozofiu pozitívnej interakcie so spoločenským prostredím a jeho
obchodná politika podporuje túto interakciu cez účasť v špecifických projektoch
a organizáciách alebo ich podporovaním. V rámci spoločenskej zodpovednosti našej
poisťovne vyvíjame rôzne aktivity, ktorými sa snažíme pomôcť, prispieť alebo rozvinúť
oblasti, ktoré sú z celospoločenského hľadiska dôležité, ale štát ich dostatočne nepodporuje
alebo nemá dostatok prostriedkov na ich podporu.
Sami chceme ísť mladým ľuďom príkladom v transparentnosti podnikania dôsledným
uplatňovaním Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku a každoročným
vydávaním verejného vyhlásenia o transparentnom spravovaní našej poisťovne na
princípoch otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti voči akcionárom, klientom, zamestnancom
a subdodávateľom/distribútorom. Union poisťovňa sa prostredníctvom svojich zamestnancov
podieľa na činnosti Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločnosti, ktorá spravuje
a implementuje do praxe Kódex správy a riadenia spoločnosti na Slovensku. Dodržiavaním
kódexu etiky, či už na úrovni poistného trhu, alebo nášho vnútrofiremného, zamedzujeme
výskytu nežiaduceho celospoločenského javu, akým je korupcia alebo pranie špinavých
peňazí v našej činnosti. Odhaľujeme neetické praktiky vedúce k neoprávnenému
majetkovému prospechu jednotlivcov alebo firiem a to až podaním trestného oznámenia.
V praxi máme zavedenú smernicu upravujúcu prijímanie a odovzdávanie darov.
Aj v roku 2017 sme pokračovali v aktivitách a zapojení našich zamestnancov a manažérov
do rôznych dobrovoľníckych aktivít. Aktívne sa zapájame do činnosti Platformy pre
znevýhodnené skupiny obyvateľstva formou členstva v tejto Platforme, ako i poradenskou
činnosťou v jednom z jej najvýznamnejších projektov – Zdravé komunity. Ide o prvý dlhodobo
udržateľný projekt v tejto oblasti, ktorý sme spoluzakladali ešte v roku 2007 a nadväzoval na
rôzne aktivity z roku 2002.
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Vývoj celkového predpísaného poistného (v tis. EUR)

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Životné poistenie
Neživotné poistenie
12 689
24 182
12 566
23 136
11 661
28 476
11 165
32 175
10 540
31 782
10 444
31 080
9 761
31 185
11 080
33 809
10 789
38 459
9 894
43 221

z toho Motor
501
5 627
9 237
9 226
8 982
8 562
10 123
12 377
15 780

Spolu
36 872
35 702
40 137
43 340
42 323
41 524
40 946
44 889
49 248
53 115

Vývoj predpísaného poistného (v tis. EUR)
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Podiel životného a neživotného poistenia na predpísanom poistnom
v roku 2017
19%

Životné poistenie
Neživotné poistenie

81%
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Registračné údaje Union poisťovne, a. s.
Union poisťovňa, a. s.
Karadźičova 10
(Bajkalská 29/A do23.02.2018)
813 60 Bratislava 1
Slovenská republika
Telefón: 0850 111 211
E-mail: union@union.sk
Web stránka: www.union.sk
Union poisťovňa, a. s., je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.
Sa, vl. č. 383/B
IČO: 31322051
IČ DPH: SK 2020800353
DIČ: 2020800353
Základné imanie: 15 000 012 EUR
555 556 ks akcií na meno, zaknihované, menovitá hodnota 27 EUR /akcia
Podiel akcionárov na základnom imaní k 31.12.2017:
99,97 % Achmea B. V.
0,03 % ostatné právnické a fyzické osoby
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Orgány spoločnosti k 31.12.2017
Valné zhromaždenie
Dozorná rada
Uco Pieter Vegter
Frederik Hoogerbrug
Christiaan Simon Andreas Schonewille
Linda Marilyn Phillips
Andrej Orogváni
Martin Grešo

predseda
člen
člen
člen
člen
člen

Predstavenstvo
Michal Špaňár
Elena Májeková
Jozef Koma
Tomáš Kalivoda
Marinus Johannes Scholten

predseda
člen
člen
člen
člen
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Organizačná štruktúra k 31.12.2017
Sekcia generálneho riaditeľa
Sekretariát predstavenstva
Úsek riadenia ľudských zdrojov
Odbor riadenia projektov, stratégie a rozvoja
Špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa
Úsek marketingu

Sekcia ekonomiky
Odbor účtovníctva, plánovania a controllingu
Odbor investícií a treasury
Odbor vnútorných služieb
Úsek informatiky

Sekcia komerčného poistenia
Úsek vývoja produktov neživotného poistenia
Odbor správy poistenia
Odbor likvidácie poistných udalostí
Úsek digitálneho marketingu a predaja
Úsek internej siete
Úsek externého predaja
Odbor podpory obchodu
Úsek externího prodeje pro Českou republiku

Sekcia životného a zdravotného poistenia
Odbor vývoja produktov životného a zdravotného poistenia
Odbor predaja VIP klientom
Odbor zákazníckeho centra

Sekcia riadenia rizík a poistnej matematiky
Odbor poistnej matematiky
Zodpovedný aktuár

Útvary priamo riadené predstavenstvom
Úsek právny a compliance
Odbor vnútorného auditu
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Skupina Achmea
Achmea je najväčšou poisťovňou v Holandsku, ktorá ponúka životné, neživotné a zdravotné
poistenie a služby spojené s dôchodkovým sporením a zdravím a je vnímaná ako veľmi silná
značka. U klientov sa spája s hodnotami ako „odborná“, „férová“, „transparentná“
a „spravodlivá“.
Achmea B.V. je medzinárodná poisťovacia skupina registrovaná v Holandsku, ktorej
založenie a skúsenosti siahajú 200 rokov dozadu. Je jednou z najväčších poisťovní
založených na princípe poistnej vzájomnosti na svete a najväčšou poisťovňou
v Európe. Achmea má silné postavenie na domácom trhu v Holandsku, ako aj v
Grécku, Turecku, Rusku, Slovensku, Írsku a Austrálii. Sídlo spoločnosti Achmea je
v holandskom meste Zeist.
Predstavenstvo Achmea B. V.
Willem van Duin – predseda a CEO
členovia
Roelof Konterman - podpredseda
Huub Arendse, CFO
Robert Otto
Bianca Tetteroo
Henk Timmer
Sídlo: Achmea B.V., Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, registrovaná v Chamber of Commerce
(Obchodná komora) v Utrechte , registračné číslo 33235189.
Korešpondenčná adresa: PO Box 866, 3700 AW Zeist, Holandsko
Právna forma: Spoločnosť s ručením založená v súlade s holandskou legislatívou.
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Vyhlásenie o dodržiavaní zásad
Kódexu správy spoločností na Slovensku
Spoločnosť Union poisťovňa, a.s., Karadźičova 10 (Bajkalská 29/A do 23.02.2018), 813 Bratislava, IČO: 31322051 a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému
zvyšovaniu úrovne Corporate Governance, prijali Kódex správy spoločností na Slovensku (ďalej len “Kódex“), a ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA:
www.cecga.org. S cieľom prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu, poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne vydať Vyhlásenie o správe a riadení
podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj len “Zákon“) predkladá toto Vyhlásenie:

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV, SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMI A KĽÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA

A. Základné práva akcionárov.

spĺňa/nespĺňa

spôsob splnenia/dôvody nesplnenia
(stručný popis)

spĺňa

Register akcií vedie Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., na základe zmlúv
o registrácii zaknihovaných CP.

i. Registrácia akcií.

ii. Právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti1.
spĺňa

1

Dňa 29.5.2013 bol podaný príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať
s akciami spoločnosti zo strany jej hlavného akcionára spoločnosti Achmea B. V.
v zhode s ustanovením § 28 ods. 3 písm. l) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch (vo vzťahu k akciám, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom
voľnom trhu).
V období od 19.1.2017 do 24.1.2017 bolo v súvislosti s konaním valného
zhromaždenia spoločnosti pozastavené právo nakladať s akciami spoločnosti zo
strany spoločnosti a to v zhode s ustanovením § 163 ods. 8 a 9 zákona č. 39/2015 Z.
z. o poisťovníctve.
Iné obmedzenia pri prevoditeľnosti akcií emitovaných spoločnosťou nie sú.

§20 ods. 7 písm. b) zákona o účtovníctve
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spĺňa
iii. Právo na včasné a relevantné informácie o spoločnosti.

iv. Právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení,
obmedzenie hlasovacieho práva2.

spĺňa

spĺňa
v. Právo akcionára voliť a odvolávať členov orgánov.

spĺňa
vi. Právo na podiel na zisku.

2

Práva akcionára na poskytnutie informácií o činnosti spoločnosti a jej orgánov,
najmä práva uvedené v § 178 ods. 7, § 180 ods. 3, 4, §183a, §184 ods. 3, 6, 7, §189
ods. 2 Obchodného zákonníka sú dodržiavané. Informácie sú akcionárom
poskytované včas a v požadovanom rozsahu.
Informácie o hospodárskych výsledkoch sú pravidelne poskytované v rámci ročných
a polročných správ, ktoré sú verejnosti prístupné.
Výkon práv akcionára môže byť pozastavený alebo obmedzený len podľa ustanovení
Obchodného zákonníka alebo osobitného zákona (§176a ods.3, §180 ods.1 Obch.
zák., §163 zák. č. 39/2015 Z. z). Stanovy spoločnosti neobmedzujú výkon
hlasovacieho práva. Počas existencie spoločnosti nebol obmedzený ani pozastavený
výkon práva účasti a rozhodovania a výkon hlasovacieho práva na valnom
zhromaždení žiadnemu akcionárovi.
Akcionári majú právo na valnom zhromaždení voliť a odvolávať členov dozornej rady
a členov výboru pre audit spoločnosti, pričom ktorýkoľvek akcionár má právo
navrhnúť svojho kandidáta alebo navrhnúť odvolanie člena dozornej rady alebo
člena výboru pre audit. V zhode s ustanovením § 194 ods. 1 druhá veta Obchodného
zákonníka členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada, a to v záujme
zabezpečenie účinného monitorovania činnosti členov predstavenstva zo strany
dozornej rady, keďže táto môže flexibilnejšie reagovať na pochybenia členov
predstavenstva a na potreby spoločnosti.
Právo akcionára na podiel zo zisku spoločnosti (dividendy) sa spravuje
ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä § 178 a 179 a stanov spoločnosti, čl.
IV bod 4.
Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí
valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku, pričom dodržiava
ustanovenia § 178 Obchodného zákonníka. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní
od rozhodujúceho dňa. Presný dátum splatnosti určí valné zhromaždenie.

§20 ods. 7 písm. e) zákona o účtovníctve
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B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných
zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám.

spĺňa

Zmena stanov je výlučne v pôsobnosti valného zhromaždenia (t. j. akcionárov).
Spôsob zmeny stanov je určený v stanovách v čl. XVII stanov. O zmene stanov
rozhoduje valné zhromaždenie. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená
zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní
obsahuje aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov je akcionárom
poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného
zhromaždenia.
Pre prijatie zmeny stanov je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných
akcionárov a o rozhodnutí sa musí vyhotoviť notárska zápisnica. Po každej zmene
stanov spoločnosť zasiela orgánu štátneho dohľadu overenú kópiu ich platného
znenia a uloží do Zbierky listín stanovy s vyznačenými zmenami a ich úplné znenie.

i. Stanovy a iné interné predpisy.

V roku 2017 došlo k zmene stanov dňa 24.1.2017, keď mimoriadne valné
zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti, pričom spoločnosť v zhode
s ustanovením § 34 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite zriadila výbor pre
audit, ktorého právomoci a zodpovednosti sú v zhode s ustanovením § 34 ods. 4
zákona č. 423/2015 Z. z. Zároveň došlo k iným zmenám, ktoré súvisia so zmenou
legislatívy (napr. zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve) v časti vzťahy medzi
orgánmi spoločnosti a konflikt záujmov.
Zároveň sa dňa 11.1.2018 konalo mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré schválilo
ďalšiu zmenu stanov, ktorej podstatou bol presun niektorých kompetencií z valného
zhromaždenia na dozornú radu v záujme zabezpečenia jednoduchšieho prijímania
niektorých rozhodnutí. Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením, a za
svoju činnosť zodpovedajú valnému zhromaždeniu a predkladajú mu aspoň raz
ročne správu o svojej činnosti, čím je zabezpečená kontrola zo strany valného
zhromaždenia nad prijímaním týchto rozhodnutí. Rovnako došlo k rozšíreniu
predmetu činnosti o vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta
v sektore kapitálového trhu.
Návrhy zmien stanov v obidvoch prípadoch boli zaslané všetkým akcionárom a boli
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ii. Vydávanie nových emisií.

spĺňa

iii. Mimoriadne transakcie.

spĺňa

zverejnené na internetovej stránke spoločnosti a boli prístupné na nahliadnutie v
sídle spoločnosti.
Vydávanie nových emisií je v pôsobnosti valného zhromaždenia. Predstavenstvo
môže rozhodnúť o vydaní emisie len na základe poverenia valným zhromaždením za
podmienok stanovených v poverení.
O mimoriadnych transakciách rozhoduje valné zhromaždenie (podľa stanov, čl. VI)
alebo predstavenstvo po predchádzajúcom prerokovaní dozornou radou (podľa
stanov čl. XI a štatútu predstavenstva).

C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení.

1. Včasné informácie o valnom zhromaždení,
programe a o záležitostiach, o ktorých sa má na VZ
rozhodovať.

spĺňa

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia je uverejnené v periodickej
celoštátnej tlači. Pozvánka na valné zhromaždenie je zasielaná každému
akcionárovi v lehote najmenej 30 dní pred konaním riadneho valného
zhromaždenia. Súčasťou pozvánky sú aj riadna individuálna účtovná závierka,
ktorá sa má schváliť na valnom zhromaždení. Do materiálov, ktoré sú predmetom
rokovania valného zhromaždenia, môžu akcionári nahliadať na internetovej
stránke spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia alebo v sídle
spoločnosti v pracovných dňoch od 8:00 h. do 16:00 h. v dobe od odoslania
pozvánok až do začiatku konania riadneho valného zhromaždenia.
Každý akcionár má právo vyžiadať si návrh zmien stanov, zoznam osôb, ktoré sú
navrhnuté za člena dozornej rady a iné materiály, ktoré sú predmetom rokovania
valného zhromaždenia a ich zaslanie na svoje náklady a nebezpečenstvo.

2. Postupy súvisiace s uplatňovaním hlasovacích práv by
nemali byť prehnane zložité a nákladné:

i.

Zriadené kanály pre komunikáciu a rozhodovanie
s menšinovými a zahraničnými akcionármi.

spĺňa

Ktorýkoľvek akcionár má právo komunikovať so spoločnosťou a požadovať
informácie, pričom kontaktnou osobou v rámci spoločnosti je riaditeľ úseku
právneho a compliance.
Zároveň spoločnosť zabezpečuje pre zahraničného akcionára v anglickom jazyku
všetky dokumenty a interpretáciu priebehu valného zhromaždenia.
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Spoločnosť nezaviedla žiadne prekážky pre účasť a hlasovanie na valnom
zhromaždení. Pre uľahčenie výkonu práva akcionára zúčastniť sa na valnom
zhromaždení a hlasovať sú prijaté tieto základné opatrenia:

ii.

Zrušené prekážky pre účasť na valných zhromaždeniach
(zákaz hlasovania pomocou zástupcu, poplatky za
hlasovanie, a pod.).

iii.

Existencia elektronického hlasovania v neprítomnosti,
vrátane elektronickej distribúcie dokumentov
a spoľahlivých systémov pre potvrdenie hlasovania.

spĺňa

nespĺňa

-

miestom konania valného zhromaždenia je vždy sídlo spoločnosti,
čas konania valného zhromaždenia je v pracovných dňoch a v pracovných
hodinách,
- na valnom zhromaždení môže akcionár hlasovať osobne alebo po
predložení splnomocnenia s úradne overeným podpisom prostredníctvom
zástupcu hlasovať prostredníctvom zástupcu,
- nie sú zavedené poplatky za hlasovanie,
- hlasovanie prebieha tak, že na hlasovacom lístku akcionár zaznačí svoje
rozhodnutie a tento hlasovací lístok následne odovzdá orgánom valného
zhromaždenia za účelom sčítania hlasov.
Spoločnosť neumožňuje účasť a hlasovanie akcionárov na valnom zhromaždení
prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to vzhľadom na akcionársku
štruktúru spoločnosti. Na požiadanie akcionára sú mu materiály na valné
zhromaždenie zasielané aj elektronicky.

3. Akcionári majú:
i.

ii.

Právo klásť otázky orgánom spoločnosti a externému
auditu a dostať na ne odpovede.

Právo navrhovať body programu a predkladať návrhy
uznesení prostredníctvom jasného a jednoduchého
postupu.

spĺňa

Žiadnemu akcionárovi nie je odoprené právo klásť na valnom zhromaždení otázky.
Pri poskytovaní informácií predstavenstvo dodržiava ustanovenia § 180 ods. 3, 4
Obch. zák.

spĺňa

Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5%
základného imania, môžu požiadať o zaradenie nimi určenej záležitosti na program
rokovania valného zhromaždenia. Žiadosť o doplnenie programu musí byť
odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia,
inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť
akcionárov o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky
na valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného
zhromaždenia, zašle a uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného
zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na
zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného
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zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie
je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného
zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti;
predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať a uverejniť do 10
dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári, ktorí majú akcie,
ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doručia
najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.
4. Podpora efektívnej účasti akcionárov
na rozhodnutiach o nominácii, voľbe a odmenách členov
orgánov spoločnosti:

i.

Voľba a odvolanie členov dozornej rady a výboru pre audit je v právomoci valného
zhromaždenia. Ktorýkoľvek akcionár môže navrhnúť svojho kandidáta alebo
odvolanie člena dozornej rady a výboru pre audit.

Možnosť účasti na a hlasovania akcionárov
o nominácii členov orgánov3.
spĺňa

3

ii.

Prístup akcionárov k dokumentom týkajúcim
sa hlasovania na valnom zhromaždení.

iii.

Možnosť akcionárov informovať o svojich názoroch
ohľadom odmien členov orgánov spoločnosti.

spĺňa

spĺňa

Voľba a odvolanie členov predstavenstva je v zmysle stanov v právomoci dozornej
rady, čím sa vytvorili podmienky pre pružné reagovanie na prípadné pochybenia
členov predstavenstva a potreby spoločnosti.
Súčasťou pozvánky na valné zhromaždenie, ktorá je zasielaná všetkým akcionárom
minimálne 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, sú materiály, ktoré majú
byť prerokované na valnom zhromaždení a tiež návrhy uznesení. Oznámenie
o konaní valného zhromaždenia je uverejňovaná na webovom sídle spoločnosti,
spolu s príslušnými materiálmi, a rovnako aj v periodickej celoštátnej tlači.
Akcionári majú možnosť na valnom zhromaždení vyjadriť svoj názor na
odmeňovanie členov orgánov spoločnosti a navrhovať zmeny v tejto oblasti. Výkon
činnosti členov orgánov spoločnosti je bez nároku na odmenu.

§20 ods. 7 písm. g) zákona o účtovníctve
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iv.

Schvaľovanie nefinančných systémov odmeňovania
(akcie a pod.) akcionármi.

spĺňa

Odmeny vo forme akcií sa neposkytujú. Spoločnosť nemá vytvorené žiadne
mechanizmy zainteresovania zamestnancov na kapitále emitenta. Prípadná zmena
v tejto oblasti podlieha súhlasu valného zhromaždenia.
Výkon činnosti členov orgánov spoločnosti je bez nároku na odmenu.
Odmeňovanie člen vyššieho manažmentu je dvojzložkové a pozostáva so základnej
mzdy a variabilnej zložky mzdy.

čiastočne spĺňa

v.

Zverejnenie odmien členov orgánov spoločnosti
a vyššieho manažmentu, celkových vyplatených odmien
a vysvetlenie spojitosti medzi odmeňovaním
a výkonnosťou spoločnosti.

Vznik nároku na variabilnú zložku mzdy je závislý od splnenia individuálnych cieľov
člena vyššieho manažmentu, od výsledkov spoločnosti a od výsledkov skupiny, do
ktorej patrí spoločnosť (Achmea B. V.). Výška variabilnej zložky mzdy nesmie byť
vyššia ako 100% základnej mzdy zamestnanca. Konkrétne kritériá pre variabilnú
zložku mzdy schvaľuje dozorná rada spoločnosti na základe odporúčania výboru pre
odmeňovanie. Výplata variabilnej zložky mzdy je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť
vo výške 50% je vyplatená bezprostredne po hodnotenom kalendárnom roku.
Výplata druhej časti variabilnej zložky mzdy vo výške 50% je odložená na päť rokov.
Spoločnosť má právo požadovať od člena vyššieho manažmentu vrátenie vyplatenej
variabilnej zložky mzdy a nevyplatiť mu odloženú časť variabilnej zložky mzdy, ak mu
táto bola pridelená na základe poskytnutia nepravdivých informácií, ak je správanie
zamestnanca v rozpore s hodnotami spoločnosti, alebo ak zamestnanec spôsobil
výrazné zhoršenie finančnej situácie spoločnosti alebo jej úpadok. Popísaný spôsob
variabilného odmeňovania vyššieho manažmentu má za cieľ zabezpečiť dlhodobú
udržateľnosť výkonnosti spoločnosti a transparentnosť.
Spoločnosť sa rozhodla nezverejňovať celkovú výšku vyplatených odmien členov
vyššieho manažmentu z dôvodu dôvernosti týchto informácií.
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vi.

Schvaľovanie akýchkoľvek podstatných zmien v systéme
odmeňovania akcionármi.

Účasť nezávislých členov orgánov spoločnosti
na nominačných postupoch.

Zverejňovanie CV kandidátov a informácií o ich iných funkciách
v orgánoch spoločnosti.

čiastočne spĺňa

spĺňa

_______

Schvaľovanie zmien v systéme odmeňovania členov dozornej rady a výboru pre
audit je v právomoci valného zhromaždenia. Schvaľovanie zmien v systéme
odmeňovania členov predstavenstva a vyššieho manažmentu a schvaľovanie
zásadných zmien v odmeňovaní zamestnancov spoločnosti je v právomoci dozornej
rady, ktorej poradným orgánom v tejto oblasti je výbor pre odmeňovanie.
Členov dozornej rady a výboru pre audit volí valné zhromaždenie z kandidátov
navrhnutých akcionármi (s výnimkou členov dozornej rady volených
zamestnancami). Členov predstavenstva volí dozorná rada z kandidátov
navrhovaných ktorýmkoľvek členom dozornej rady, pričom štyria členovia dozornej
rady zo šiestich sú nezávislý od spoločnosti, keďže s ňou nemajú žiadny iný právny
vzťah.

____________________________

5. Umožnenie nediskriminačného hlasovania akcionárov
v neprítomnosti:

i.

Hlasovanie na základe splnomocnenia je vykonávané
výhradne v súlade s usmernením držiteľa
splnomocnenia.

spĺňa

spĺňa
ii.

Zverejnenie hlasovania spojeného so splnomocnením.

Podľa stanov spoločnosti (čl. VI bod 2) akcionár môže vykonávať svoje práva na
valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorý sa
preukáže písomným splnomocnením obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak
akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia
splnomocnenia musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie.
Akcionári sú informovaní o možnosti vykonávať svoje hlasovacie práva na valnom
zhromaždení prostredníctvom osobne alebo zástupcu. Tieto informácie akcionári
dostávajú spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie, ktorej súčasťou je aj vzor
splnomocnenia, a prostredníctvom oznámenia o konaní valného zhromaždenia,
ktoré je uverejnené v periodickej celoštátnej tlači a na webovom sídle spoločnosti.
Pozvánka na valné zhromaždenie je zasielaná každému akcionárovi v lehote
najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
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iii.

Zverejnenie smerníc pre hlasovanie ak bolo
splnomocnenie udelené orgánom spoločnosti alebo
manažmentu penzijných fondov.

6. Účasť na hlasovaní elektronickou formou
nediskriminačným spôsobom (ak spoločnosť takéto
hlasovanie umožňuje).

_______

_______

_____________________
Spoločnosť neumožňuje účasť a hlasovanie akcionárov na valnom zhromaždení
prostredníctvom elektronických prostriedkov.

D. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov
i.

ii.

Dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú
známe, a ktoré môžu viesť k obmedzeniam
prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam
hlasovacích práv4.

spĺňa

Spoločnosť nemá vedomosť o dohodách medzi akcionármi, ktoré by mohli viesť
k obmedzeniam prevoditeľnosti akcií alebo k obmedzeniam hlasovacích práv.

Majitelia cenných papierov s osobitnými právami
kontroly a opis týchto práv5.

spĺňa

Majitelia akcií nemajú osobitné práva kontroly.

E. Nediskriminačné zaobchádzanie s akcionármi
a transparentnosť kapitálových štruktúr.

1.

Rozhodnutia o kapitálovej štruktúre v kompetencii
riadiacich orgánov, schvaľovanie akcionármi.

i.

4
5

Rovnaké práva spojené s akciami rovnakého druhu.

spĺňa

Hlasovacie právo akcionára sa určuje podľa menovitej hodnoty jeho akcií, pričom na
každých 27,00 EUR pripadá jeden hlas. Všetci akcionári majú rovnaké hlasovacie
práva (princíp proporcionality). Spoločnosť vydala akcie len jedného druhu
(kmeňové).

§ 20 ods. 7 písm. f) zákona o účtovníctve
§ 20 ods. 7 písm. d) zákona o účtovníctve
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ii.

iii.

2.

Informácie pre investorov o právach spojených
s akciami pred nákupom akcií.

Zmeny v ekonomických a hlasovacích právach
schvaľované kvalifikovanou väčšinou hlasov tej
skupiny akcionárov, ktorej sa zmena týka.

Zverejňovanie kapitálových štruktúr a dohôd o prevzatí.6

spĺňa
Spoločnosť v roku 2017 neemitovala žiadne akcie ani iné finančné nástroje.
Spoločnosť vydala akcie len jedného druhu (kmeňové). Akékoľvek zmeny
v ekonomických a hlasovacích právach naviazané na vlastníctvo akcie musia byť
schválené valným zhromaždením
spĺňa

spĺňa

Základné imanie spoločnosti je tvorené súhrnom menovitých hodnôt všetkých akcií.
Spoločnosť emitovala 555 556 ks kmeňových akcií všetky v menovitej hodnote
jednej akcie 27 EUR. 390 000 ks (70%) akcií je prijatých na obchodovanie na
regulovanom voľnom trhu organizovanom Burzou cenných papierov v Bratislave,
a.s. a 165.556 ks (30%) nie je prijatých na obchodovanie na žiadnom regulovanom
trhu. Kvalifikovanú účasť na základnom imaní podľa § 8 písm. f) zák. č. 566/2001 má
Achmea B.V. , so sídlom Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Holandské kráľovstvo –
99,97%.
V roku 2017 nebola pripravovaná transakcia, ktorá by mala v neskoršom čase za
následok zmenu ovládania spoločnosti.

F. Transakcie spriaznených osôb schvaľované
a vykonávané tak, aby sa zabezpečil primeraný manažment
konfliktu záujmov a ochrana záujmov spoločnosti a jej
akcionárov.
1.

6

Riešenie konfliktu záujmov v rámci transakcií
spriaznených osôb.

§ 20 ods. 7 písm. a) a i) zákona o účtovníctve
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i. Vytvorenie efektívneho systému na určenie
transakcií spriaznených osôb.

ii. Vytvorenie postupov na schválenie transakcií
spriaznených osôb, ktoré umožnia minimalizovať ich
negatívny dosah.

2. Členovia orgánov spoločnosti a vyšší manažment
sprístupňujú informácie o tom, či majú priamy alebo
nepriamy záujem na ktorejkoľvek transakcii alebo záležitosti,
ktorá sa priamo dotýka spoločnosti.

spĺňa

spĺňa

spĺňa

spĺňa
V prípade priznania významného osobného záujmu sa osoba
v konflikte záujmov nezúčastňuje na rozhodovaní, ktoré sa
danej transakcie alebo záležitosti týka.

Pre vylúčenie možného konfliktu záujmov má spoločnosť zavedené pravidlá na
nahlasovanie a evidovanie spriaznených osôb, keď členovia orgánov spoločnosti a
vyššieho manažmentu raz ročne a ihneď po akejkoľvek zmene nahlasujú compliance
officer-ovi spoločnosti svoje spriaznené osoby.
Členovia orgánov spoločnosti a vyšší manažment nesmie uzatvárať so spoločnosťou
žiadne obchody (s výnimkou poistných zmlúv za štandardných podmienok po
predchádzajúcom súhlase predstavenstva, pričom ak sa uzavretie poistnej zmluvy
týka niektorého z členov predstavenstva tak je tento z rokovania a rozhodovania
vylúčený) a ani obchodovať s finančnými nástrojmi spoločnosti. Compliance officer
spoločnosti minimálne raz ročne kontroluje dodržiavanie tohto zákazu.
Členovia orgánov spoločnosti sú povinní raz ročne a ihneď po akejkoľvek zmene
nahlasovať compliance officer-ovi spoločnosti svoje spriaznené osoby a tzv.
dodatočné (vedľajšie) pozície v iných spoločnostiach alebo združeniach.
Členovia orgánov spoločnosti a vyšší manažment nesmie uzatvárať so spoločnosťou
žiadne obchody, prípadný konflikt záujmov sú povinní bezodkladne oznámiť.

Členovia orgánov spoločnosti a vyšší manažment nesmie uzatvárať so spoločnosťou
žiadne obchody. Jedinou výnimkou je uzatváranie poistnej zmluvy za štandardných
podmienok. V takomto prípade musí byť uzavretie poistnej zmluvy vopred
schválené predstavenstvom, pričom rozhodovania sa nezúčastňuje člen
predstavenstva, ktorý má osobný záujem na veci.

G. Ochrana minoritných akcionárov pred nekalým konaním
akcionárov s kontrolným vplyvom, vrátane účinných
prostriedkov nápravy.

i.

Lojálnosť členov orgánov voči spoločnosti a všetkým
akcionárom.

spĺňa

Členovia orgánov spoločnosti vykonávajú svoju pôsobnosť v súlade so záujmami
spoločnosti a všetkých akcionárov. Pri vykonávaní svojej funkcie nesmú
uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy
tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Za týmto účelom má spoločnosť zavedené
pravidlá pre konflikt záujmov.
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spĺňa

Obchody v rámci skupiny sa robia vždy za primerané protiplnenie. Spoločnosť v
roku 2017 mala uzavreté obchody s nasledujúcimi spoločnosťami v rámci skupiny:
1) Achmea Reinsurance Company N.V. - Achmea Reinsurance Company N.V. je
zaisťovacia spoločnosť so sídlom v Holandsku, ktorá sa podieľa na zaistení majetku
a insolventnosti cestovných kancelárií Union poisťovne, a.s.
2) Eurocross International Holding B.V. - Eurocross International Holding B.V.
vykonáva pre Union poisťovňu, a.s. asistenčné služby v rámci poistenia liečebných
nákladov v zahraničí.

ii.

Zákaz poškodzujúceho obchodovania na vlastný účet.
V prípade obchodovania v rámci skupiny - kompenzácia
transakcií v prospech inej spoločnosti v skupine získaním
zodpovedajúcej výhody.

3) Achmea Schadeverzekeringen N.V. - Achmea Schadeverzekeringen N.V. je
zaisťovacia spoločnosť so sídlom v Holandsku, ktorá sa podieľa na zaistení
asistenčných služieb súvisiacich s cestovným poistením klientov Union poisťovne,
a.s.
4) EuroCross Assistance Czech Republic, s.r.o. - EuroCross Assistance Czech
Republic, s.r.o. vykonáva pre Union poisťovňu, a.s. asistenčné služby v rámci
poistenia motorových vozidiel, poistenia liečebných nákladov v zahraničí
a životného poistenia.

iii. Výkup akcií za spravodlivé protiplnenie v prípade
ukončenia verejného obchodovania spoločnosti.

Spoločnosť nerozhodla o ukončení verejného obchodovania spoločnosti.
spĺňa

H. Efektívne a transparentné možnosti získania kontroly nad
spoločnosťou
1. Prevzatie spoločnosti, zlúčenia, splynutia, predaj významnej
časti podniku a iné mimoriadne transakcie
za transparentné ceny a za spravodlivých podmienok
chrániac práva všetkých akcionárov.

V roku 2017 nedošlo k žiadnej z popisovaných transakcií.
spĺňa
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2. Nástroje na ochranu proti prevzatiu spoločnosti nepoužívať
na ochranu manažmentu a orgánov spoločnosti pred
zodpovednosťou.
3. Informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch
v spoločnosti7.

Spoločnosť nemá zavedené žiadne osobitné nástroje na ochranu proti prevzatiu
spoločnosti.
spĺňa
V spoločnosti nie sú zriadené takéto ochranné nástroje.
spĺňa

II. PRINCÍP: INŠTITUCIONÁLNI INVESTORI, KAPITÁLOVÉ TRHY A INÍ SPROSTREDKOVATELIA
A. Spoločnosť vykonávajúca činnosť inštitucionálneho
investora nakladajúca
so zverenými prostriedkami zverejňuje svoju politiku
správy spoločností.

spĺňa/nespĺňa

1. Spoločnosť zverejňuje postupy a stratégie správy

_______

Spoločnosť nemá podiel v iných spoločnostiach a ani nevykonáva činnosť inštitucionálneho
investora.

2. Spoločnosť zverejňuje postupy a stratégie

_______

Spoločnosť nemá podiel v iných spoločnostiach a ani nevykonáva činnosť inštitucionálneho
investora.

spoločností, v ktorých drží podiely.

pre uplatňovanie hlasovacích práv.

Zverejňovanie postupov a stratégií pre výkon
hlasovacích práv a správu spoločností je možné
vykonávať priamo na požiadanie subjektu alebo úplným
zverejnením, najmä ak sa jedná o spoločnosti
vykonávajúce investície ako hlavnú podnikateľskú
činnosť (fondy, investičné spoločnosti).

7

spôsob splnenia
(stručný popis)

Spoločnosť nemá podiel v iných spoločnostiach a ani nevykonáva činnosť inštitucionálneho
investora.
_______

§ 20 ods. 7 písm. i) a j) zákona o účtovníctve
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B. Spoločnosť vykonávajúca činnosť sprostredkovateľa
koná v súlade s usmerneniami skutočného vlastníka.

1. Sprostredkovateľ nevykonáva hlasovacie práva
pokiaľ na to nedostal vyslovený príkaz od vlastníka
akcií.

spĺňa

2. Spoločnosť neobmedzuje právo akcionárov
na priamy výkon hlasovacích práv alebo výkon
prostredníctvom sprostredkovateľa.

spĺňa

spĺňa

3. Spoločnosť informuje o konaní valného
zhromaždenia tak, aby nepriamo neobmedzovala
akcionárov v možnosti zvoliť si priamu alebo
sprostredkovanú formu výkonu hlasovacích práv.

V prípade, ak akcionár vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom
splnomocnenca, musí sa tento preukázať písomným splnomocnením obsahujúcim rozsah
splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia
splnomocnenia musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie.
Podľa stanov spoločnosti (čl. VI bod 2) akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom
zhromaždení osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorý sa preukáže písomným
splnomocnením obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva
prostredníctvom splnomocnenca, kópia splnomocnenia musí byť odovzdaná
zapisovateľovi pre účely evidencie.
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia je uverejnené v periodickej celoštátnej tlači.
Pozvánka na valné zhromaždenie je zasielaná každému akcionárovi v lehote najmenej 30
dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia. Súčasťou pozvánky sú aj riadna
individuálna účtovná závierka, ktorá sa má schváliť na valnom zhromaždení a písomný
vzor splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení. Do materiálov, ktoré sú
predmetom rokovania valného zhromaždenia, môžu akcionári nahliadať na internetovej
stránke spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia alebo v sídle spoločnosti
v pracovných dňoch od 8:00 h. do 16:00 h. v dobe od odoslania pozvánok až do začiatku
konania riadneho valného zhromaždenia.
Dňa 24.1.2017 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti (ďalej
MVZ). Prítomný bol jeden akcionár, vlastniaci akcie v počte 555.371 s menovitou
hodnotou spolu 14.995.017,- EUR, čo predstavovalo 99,97 % základného imania
spoločnosti a 99,97% hlasovacích práv. VZ bolo uznášaniaschopné v zmysle čl. VIII bod 2
stanov spoločnosti. VZ prijalo sedem uznesení. MVZ schválilo zmenu stanov spoločnosti,
ktorá viedla najmä k vytvoreniu výboru pre audit (činnosti výboru pre audit do zmeny
vykonávala dozorná rada spoločnosti), zvolilo nových členov dozornej rady a členov
výboru pre audit.
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Dňa 15.6.2017 sa konalo XXV. riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti (ďalej
VZ). Prítomný bol jeden akcionár, vlastniaci akcie v počte 555.371 s menovitou hodnotou
spolu 14.995.017,- EUR, čo predstavovalo 99,97 % základného imania spoločnosti a 99,97%
hlasovacích práv. VZ bolo uznášaniaschopné v zmysle čl. VIII bod 2 stanov spoločnosti. VZ
prijalo päť uznesení. VZ schválilo individuálnu účtovnú závierku za rok 2016, návrh na
úhradu straty dosiahnutej v roku 2016, výročnú správu za rok 2016, audítora na
preskúmanie účtovnej závierky za rok 2017 a opätovne zvolila člena dozornej rady na
ďalšie funkčné obdobie.
Dňa 11.1.2018 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti (ďalej
MVZ). Prítomný bol jeden akcionár, vlastniaci akcie v počte 555.371 s menovitou hodnotou
spolu 14.995.017,- EUR, čo predstavovalo 99,97 % základného imania spoločnosti a 99,97%
hlasovacích práv. MVZ bolo uznášaniaschopné v zmysle čl. VIII bod 2 stanov spoločnosti.
MVZ prijalo jedenásť uznesení. MVZ schválilo zmenu stanov v rozsahu ako je popísané
vyššie, štatút výboru pre audit a zmenu sídla spoločnosti (s účinnosťou od 23.2.2018 –
Karadžičova 10, Bratislava). MVZ tiež schválilo zmenu v personálnom obsadení dozornej
rady a výboru pre audit.
Tento princíp sa nevzťahuje na výkon práv správcami
fondov alebo inými osobami na základe osobitného
poverenia8.

__________

________________________________________

C. Spoločnosť vykonávajúca činnosť inštitucionálneho
investora zverejňuje potenciálne konflikty záujmov,
ktoré môžu pri jej činnosti vzniknúť a spôsob ich
riešenia.

8

zákon č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 182 a nasl. zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
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1.

Spoločnosť má vnútorné postupy
na monitoring a identifikáciu, riešenie
a zverejňovanie alebo individuálne oznamovanie
konfliktu záujmov.

spĺňa

Spoločnosť prijala Pravidlá pre konflikt záujmov, ktoré upravujú postupy pre monitoring,
identifikáciu, riešenie, zverejňovanie a oznamovanie konfliktu záujmov. Pravidlá sú
záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti a členov jej orgánov. Dodržiavaniu
pravidiel pre konflikt záujmov spoločnosť venuje náležitú pozornosť.

D. Spoločnosť zakazuje vykonávanie obchodov
s využitím dôverných informácií alebo na základe
manipulácie trhu.

1.

2.

Spoločnosť má prijaté vnútorné postupy
zakazujúce zamestnancom a samotnej spoločnosti
vykonávať obchody s využitím dôverných
informácií alebo s využitím manipulácie s trhom.

Spoločnosť má vnútorné postupy na monitoring
a presadzovanie zákazu zneužitia dôverných
informácií alebo manipuláciu s trhom.

spĺňa

V spoločnosti sú zavedené Pravidlá pre nakladanie s dôvernými informáciami, ktoré
zakazujú členom orgánov spoločnosti a ich spriazneným osobám, zamestnancom a aj
samotnej spoločnosti zneužívať dôverné informácie a manipulovať s trhom. Kontrolu
plnenia týchto pravidiel vykonáva compliance officer spoločnosti.

spĺňa

Compliance officer spoločnosti raz ročne preveruje prípadné transakcie dôverníkov
s akciami spoločnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku porovnaním údajov zo
zoznamu akcionárov spoločnosti. Spoločnosť nevydala v prvom polroku iné finančné
nástroje ako akcie.
Akcie spoločnosti sú emitované v štáte sídla spoločnosti.

E. Spoločnosť zverejňuje rozhodné právo, ktorým sa
spravuje výkon práv spojených s jej akciami alebo inými
ňou emitovanými finančnými nástrojmi pokiaľ sú
emitované v inom štáte ako štáte jej sídla.

spĺňa
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III. PRINCÍP: ÚLOHA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN PRI SPRÁVE SPOLOČNOSTÍ

spĺňa/nespĺňa

spĺňa
i. Význam zainteresovaných strán pre spoločnosť.

spôsob splnenia
(stručný popis)
Spoločnosť podporuje spoluprácu medzi jednotlivými zainteresovanými stranami –
akcionármi, zamestnancami, klientmi, dodávateľmi a veriteľmi. Záujmi zainteresovaných
strán sú zohľadňované pri obchodom plánovaní.

A. Rešpektovanie práv zainteresovaných strán.
Akceptovanie širších záujmov na lokálnej úrovni.

________

________________________________________

Dodržiavanie Smerníc OSN pre obchod
a ľudské práva.

________

________________________________________

Dodržiavanie Smernice OECD pre nadnárodné
spoločnosti.

________

________________________________________

B. Možnosti efektívnej ochrany práv zainteresovaných
strán.

C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti.

spĺňa

spĺňa

Zainteresované strany môžu svoje práva chrániť viacerými postupmi, najmä však využitím
inštitútu whistleblowingu, riešením svojho podnetu pred etickou komisiou alebo
prostredníctvom odborovej organizácie.
Zamestnanci spoločnosti majú účasť :
v predstavenstve (5 členovia predstavenstva sú zamestnancami spoločnosti),
v dozornej rade v zmysle čl. X bod 8 stanov (2 členovia dozornej rady sú volení
zamestnancami).
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i. Dodržiavanie nezávislosti správy dôchodkových
fondov od manažmentu spoločnosti.

D. Právo na prístup k informáciám.

Neaplikovateľné v podmienkach spoločnosti.
_________

spĺňa

Spoločnosť zabezpečuje pravidelný prístup k informáciám pre zainteresované strany, a to
v rozsahu primeranom postaveniu tej-ktorej stane. Členovia orgánov spoločnosti, vyšší
manažment a kontrolné pracovné pozície majú neobmedzený prístup ku všetkým
informáciám spoločnosti.

E. Princíp „dodržuj alebo vysvetli“.

i. Zverejňovanie Vyhlásenia vo výročnej správe.

spĺňa

ii. Zverejňovanie odchýlok od odporúčaní Kódexu.

spĺňa

__________________
Odchýlky od odporúčaní Kódexu sú uvedené v tomto Vyhlásení, spolu so zdôvodnením.

F. Kontrolné a dovolacie sa mechanizmy
zainteresovaných strán.
spĺňa
i. Riešenie integrity funkcionárov spoločnosti.

V spoločnosti je zavedený mechanizmus na oznamovanie závažnej protispoločenskej
činnosti (whistleblowing), ktorú vykonávajú pracovníci úseku právneho a compliance.
Riaditeľ úseku právneho a compliance je v priamej podriadenosti predstavenstva
s neobmedzeným prístupom ku všetkých orgánom spoločnosti, čím je zabezpečená jeho
nezávislosť. Je zaručená anonymita oznamovateľa prešetrovania podaní, ochrana
oznamovateľa a nestranné prešetrenie jeho podnetu.
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„Due diligence“ pre oblasť ľudských práv - vrátane
pracovných práv (labour rights), práva spotrebiteľov
(consumer rights), práva na kvalitné životné prostredie
(environmental rights) a protikorupčných práva (anticorruption rights).

spĺňa

V spoločnosti je zavedený mechanizmus na oznamovanie protispoločenskej činnosti
(whistleblowing), ktorú vykonávajú pracovníci úseku právneho a compliance.

G. Ochrana veriteľov.
i. Konanie v záujme veriteľov v prípadoch kreditných
rizík.

Spoločnosť vytvára technické rezervy na zabezpečenie splniteľnosti svojich záväzkov.
spĺňa

IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ

A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie.

1.

2.

Auditovaná účtovná závierka dokumentujúca
finančnú výkonnosť a finančnú situáciu
spoločnosti.
Ciele spoločnosti a nefinančné informácie
vrátane podnikateľskej etiky, ako aj
environmentálnych a iných záväzkov
spoločnosti.

spĺňa/nespĺňa

spôsob splnenia
(stručný popis)
Účtovná závierka, ktoré je zároveň súčasťou výročnej správy, je zverejňovaná.

spĺňa
Informácie sú zverejňované ako súčasť výročnej správy.
spĺňa
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3.

i.

Informácie o štruktúre vlastného imania,
kvalifikovanej účasti9 a osobitnej kontrole:

Informácie o vlastníkoch spoločnosti, osobách
s kvalifikovanou účasťou a osobách s právom
osobitnej kontroly a veľkosti ich hlasovacích práv10.

99,97% Achmea B.V., so sídlom Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Holandské kráľovstvo
0,03% ostatné právnické a fyzické osoby.
spĺňa
Spoločnosť je ovládaná hlavným akcionárom, charakter kontroly hlavného akcionára
vyplýva z jeho majoritného podielu na základnom imaní.
spĺňa

Informácie o štruktúre skupiny, ak je súčasťou takejto
skupiny.

Informácie o vlastníctve akcií spoločnosti členmi
predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti alebo
zamestnancami vyššieho manažmentu a ich hlasovacích
právach..

spĺňa

ii.

spĺňa

Informácie o konečných užívateľoch výhod
spoločnosti a ich hlasovacích právach.
4.

Hlavný akcionár spoločnosti je spoločnosť Achmea B. V. so sídlom Handelsweg 2, 3707 NH
Zeist, Holandské kráľovstvo. Kvalifikovanú účasť na spoločnosti Achmea B. V. majú dve
spoločnosti - Vereniging Achmea, so sídlom Utrecht, Holandské kráľovstvo, ICO 30099780
s podielom 61,60% a Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. (Rabobank
Nederland) so sídlom Amsterdam, Holandské kráľovstvo, IČO 30046259 s podielom
27,50%. Žiadna osoba nemá kvalifikovanú účasť v spoločnosti Vereniging Achmea a
Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A.
Žiadny s členov orgánov spoločnosti a vyššieho manažmentu nie je držiteľom akcií
spoločnosti.

Spoločnosť je zapísaná v registri partnerov verejného sektora v zhode so zákonom č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov – pre zistenie konečných užívateľov výhod viď https://rpvs.gov.sk/rpvs/.

Informácie o odmeňovaní v spoločnosti:

9

Napr. § 7 ods. 11 zákona č . 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo § 8 písm. f ) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10
§ 20 ods. 7 písm. a), c) a d) Zákona
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i.

Informácie o odmeňovaní členov predstavenstva,
dozornej rady a zamestnancov výkonného
manažmentu.

ii.

Informácie o pláne odmeňovania v nasledujúcom
roku, resp. rokoch spolu s informáciou o odmenách
v predchádzajúcom roku.

iii.

Informácie o pevných a pohyblivých zložkách
odmien, podmienkach odkladu výplaty
a nepriznania odmeny a informácie
o podmienkach výplaty odmeny v spojitosti
s dosahovaním cieľov a výkonnosťou spoločnosti.

spĺňa

spĺňa

Informácie o členoch orgánov spoločnosti
a zamestnancoch výkonného manažmentu
spoločnosti najmä:

Spoločnosť neplánuje zavádzať žiadne zmeny v systéme odmeňovania členov orgánov
spoločnosti a zamestnancov výkonného manažmentu.

Systém odmeňovania zamestnancov výkonného manažmentu je popísaný v časti I, C, 4,
v tohto Vyhlásenia.
spĺňa

spĺňa
5.

Členovia orgánov spoločnosti vykonávajú svoju činnosť bez nároku na odmenu.
Systém odmeňovania zamestnancov výkonného manažmentu je popísaný v časti I, C, 4,
v tohto Vyhlásenia. Odmeňovanie zamestnancov výkonného manažmentu nezahrňuje
v sebe žiadne stimulačné plány.

Predstavenstvo:
Michal Špaňár, predseda, bytom Vršovická 6, 101 00 Praha 10, Česká republika
Elena Májeková, člen, bytom Líščie Nivy 6, Bratislava,
Ryan Florijn, člen, bytom Moyzesova 5, Bratislava (do 30.6.2017),
Boris Masloviec, člen, bytom Kaplinská 3, Bratislava (do 31.1.2017),
Peter Polakovič, člen, bytom Grasalkovičova 20, Ivanka pri Dunaji (do 9.1.2017),
Jozef Koma, člen, bytom Votrubova 7, Bratislava,
Tomáš Kalivoda, člen, bytom Medzilaborecká 23, Bratislava (od 30.1.2017),
Marinus Johannes Scholten, člen, bytom Bezekova 2039/31, 841 02 Bratislava (od
1.7.2017)
Členovia predstavenstva sú súčasne riaditelia sekcií (zamestnanci výkonného
manažmentu).
Dozorná rada:
Uco Pieter Vegter, predseda, bytom Egelantiersgracht 32A, 1015 RL Amsterdam,
Holandské kráľovstvo,
Frederik Hoogerbrug, člen, bytom Brugsestraat 79, Hague, Holandské kráľovstvo,
Christiaan Simon Andreas Schonewille, člen, bytom Dirk Tersteeglaan 31, Naarden,
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Holandské kráľovstvo (do 11.1.2018),
Dušan Zemánek, člen, bytom Pribinova 13, Senec (do 9.7.2017),
Martin Grešo, člen, bytom Plynárenská 17560/3A, Bratislava,
Linda Marilyn Phillips, člen, bytom Trompenbergerweg 18, Hilversum, Holandské
kráľovstvo (od 1.2.2017),
Andrej Orogváni, člen, bytom Nám. Hraničiarov 7, 851 03 Bratislava (od 10.7.2017),
Constantino Alves Mousinho, člen, bytom Weerdestein 56, 1083 GC Amsterdam, Holandské
kráľovstvo (od 12.1.2018).

Výbor pre audit (od 24.1.2017):

Christiaan Simon Andreas Schonewille, predseda, bytom Dirk Tersteeglaan 31, Naarden,
Holandské kráľovstvo (od 1.2.2017 do 11.1.2018),
Linda Marilyn Phillips, člen, bytom Trompenbergerweg 18, Hilversum, Holandské
kráľovstvo (od 1.2.2017),
Thijs Arjen Bonsma, člen, bytom Havikstraat 73, Utrecht, Holandské kráľovstvo (od
1.2.2017 do 11.1.2018),
Constantino Alves Mousinho, predseda, bytom Weerdestein 56, 1083 GC Amsterdam,
Holandské kráľovstvo (od 12.1.2018),
Randolf Gerwin Kobus, člen, bytom Pluuthaven 31, 3891AW Zeewolde, Holandské
kráľovstvo (od 12.1.2018).
Obchodnou adresou všetkých vyššie uvedených osôb je:
Union poisťovňa, a. s., Karadźičova 10 (Bajkalská 29/A do 23.02.2018), 813 60 Bratislava
Medzi vyššie uvedenými osobami nie je žiadny príbuzenský vzťah.
Žiadna z uvedených osôb nebola nikdy odsúdená za úmyselný trestný čin, trestný čin
majetkovej povahy, trestný čin v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie.
Žiadna z uvedených osôb nebola nikdy verejne obvinená zo strany regulačných orgánov a
nebola jej súdom odňatá možnosť konať ako člen riadiacich a dozorných orgánov
spoločnosti alebo konať v oblasti riadenia alebo vedenia akejkoľvek záležitosti spoločnosti.
Spoločnosti nie sú známe žiadne iné aktivity vykonávané uvedenými osobami, ktoré by
mali negatívny dopad na spoločnosť.
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spĺňa

Riadiace skúsenosti a znalosti členov predstavenstva a zamestnancov výkonného
manažmentu spoločnosti:
Michal Špaňár
r. 2000 – 2013

ING Group
na pracovných pozíciách:

r. 2000 – 2001

projektový manažér

r. 2002 – 2003

obchodný riaditeľ

r. 2004 – 2008

SulAmérica Seguros e Previdência, Brazília
výkonný a štatutárny riaditeľ

r. 2009 – 2010
i.

Informácie o kvalifikácií a skúsenostiach.

ING Life Korea, Južná Kórea
člen predstavenstva a výkonný riaditeľ

r. 2010 – 2011

riaditeľ pre strategické projekty

r. 2012 – 2013

riaditeľ obchodu pre dôchodkové produkty

r. 2013 – 2014

Partners Financial Services, a.s.
výkonný riaditeľ

r. 2015 – doteraz

Union poisťovňa, a.s.
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Riadiace znalosti Michala Špaňára sú z oblasti poisťovníctva a organizačnej a riadiacej
činnosti spoločnosti.
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Elena Májeková
r. 1992 – doteraz

Union poisťovňa, a. s.
na pracovných pozíciách:

r. 1992 – 1995

samostatná odborná referentka likvidácie poistných
udalostí

r. 1995 – 1997

vedúca oddelenia poistenia majetku

r. 1997 – 1997

riaditeľka odboru vzniku poistenia

r. 1997 – 1999

riaditeľka úseku vzniku neživotného poistenia

r. 1999 – doteraz

riaditeľka sekcie

r. 2006 – doteraz

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
člen predstavenstva a riaditeľ sekcie

Riadiace skúsenosti Eleny Májekovej sú z oblasti poisťovníctva, najmä riadenia
organizačných jednotiek zaoberajúcich sa vznikom produktov, administratívou
v poisťovníctve, likvidáciou poistných udalostí, obchodu a marketingom.
Riadiace znalosti uplatňuje od roku 1999 v predstavenstve spoločnosti a ako riaditeľka
sekcie.

Boris Masloviec (do 31.1.2017)
r. 1996 – 2000

Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, Viedeň,
asistent predstavenstva

r. 1997 – 1998

Kooperatíva poisťovňa, a. s.,
člen dozornej rady

r. 2000 – 2001

Kooperatíva poisťovňa, a. s., Bratislava
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asistent viceprezidenta pre ekonomiku
r. 2001 – 2002

Winterthur Life, Pobočka Viedeň
projektový manažér pre Slovensko

r. 2002 – 2005

Credit Suisse Life & Pensions poisťovňa, a. s.,
člen predstavenstva, finančný riaditeľ

r. 2002 – 2005

Credit Suisse Life & Pensions d. s. s., a. s.
člen predstavenstva, finančný riaditeľ

r. 2006 – 2007

Alpine Slovakia, s. r. o., Bratislava
finančný riaditeľ

r. 2007 – 31.1.2017
r. 2007 – 31.1.2017

Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen predstavenstva
Union poisťovňa, a. s. riaditeľ sekcie

Riadiace skúsenosti Borisa Maslovieca sú z oblasti ekonomiky a riadenia obchodu. Získané
znalosti aplikoval v spoločnosti a ako člen predstavenstva a riaditeľ sekcie informatiky a
životného poistenia.

Peter Polakovič (do 9.1.2017)
r. 2000 – 2002

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., obchodný
riaditeľ

r. 2002 – 2004

QBE poisťovňa, a. s., vrchný riaditeľ obchodu
a člen predstavenstva

r. 2004 – 2005

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., zástupca
generálneho riaditeľa pre obchod a marketing

r. 2006 – 2007

Slovenská pošta, a. s., vrchný riaditeľ úseku
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obchodu a marketingu
r. 2008 – 2010

Pepper, s. r. o., konzultant a projektový manažér

r. 2010 – 2016

Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen
predstavenstva

r. 2010 – 9.1.2017

Union poisťovňa, a. s, riaditeľ sekcie obchodu
a marketingu

Riadiace skúsenosti Petra Polakoviča sú z oblasti riadenia obchodu. Získané znalosti
aplikoval v spoločnosti a ako člen predstavenstva a riaditeľ sekcie obchodu a marketingu.

Ryan Florijn (do 30.6.2017)
r. 2008 – 2014

Achmea B. V.
vedúci zamestnanec divízie zdravia

r. 2009 – 2014

Union zdravotná poisťovňa, a. s.
člen dozornej rady

r. 2014 – 30.6.2017

Union poisťovňa, a. s.
riaditeľ sekcie ekonomiky a člen predstavenstva

r. 2014 – 30.6.2017

Union zdravotná poisťovňa, a. s.
riaditeľ sekcie a člen predstavenstva

Riadiace skúsenosti pána Ryan Florijn sú z oblasti ekonomiky a zdravotného poistenia.

Jozef Koma
r. 2001 – doteraz

Union poisťovňa, a. s.
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na pracovných pozíciách:
r. 2001 – 2002

odborný referent na úseku životného poistenia

r. 2002 – 2005

aktuár životného poistenia

r. 2005 – 2012

zapožičaný pre Achmea B. V. a jeho dcérske spoločnosti (aktuár
životného poistenia a zodpovedný aktuár)

r. 2012 – 2015

riaditeľ úseku riadenia rizík a poistnej matematiky

r. 2015 - doteraz
r. 2012 – 2015

riaditeľ sekcie riadenia rizík a poistnej matematiky a člen
predstavenstva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
riaditeľ úseku riadenia rizík

r. 2015 – doteraz

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
riaditeľ sekcie riadenia rizík a člen predstavenstva

Riadiace skúsenosti Jozefa Komu sú z oblasti riadenia rizík a poistnej matematiky. Získané
znalosti aplikuje v spoločnosti a ako člen predstavenstva a riaditeľ sekcie riadenia rizík
a poistnej matematiky.

Tomáš Kalivoda (od 30.1.2017)
r. 2005 – 2013

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
na pracovných pozíciách:
odborný asistent predstavenstva
riaditeľ odboru servisu klientom
regionálny riaditeľ

r. 2013 – 1/2017

Groupama poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
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vedúci organizačnej zložky
r. 1/2017 - doteraz

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
člen predstavenstva a riaditeľ sekcie

r. 1/2017 - doteraz

Union poisťovňa, a.s.
riaditeľ sekcie komerčného poistenia a člen predstavenstva

Riadiace skúsenosti Tomáša Kalivodu sú z oblasti riadenia obchodu a organizačnej
a riadiacej činnosti poisťovne.

Marinus Johannes Scholten (od 1.7.2017)
r. 2007 – 2012

Nationale Nederlanden
manažér kontrolingu rôznych obchodných jednotiek skupiny
NN/ING

r. 2012 – 3/2017

ING Greece / NN Hellas, Grécko
na pozíciách finančný riaditeľ, podpredseda predstavenstva
a zástupca generálneho riaditeľa

r. 7/2017 - doteraz

Union poisťovňa, a.s.
člen predstavenstva a riaditeľ sekcie ekonomiky

r. 8/2017 – doteraz

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
člen predstavenstva a riaditeľ sekcie ekonomiky

Riadiace skúsenosti pána M. J. Scholten sú z oblasti ekonomiky a kontrolingu.
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Riadiace skúsenosti a znalosti členov dozornej rady:

Uco Pieter Vegter
r. 1994 – 2004

rôzne pracovné pozície v konzultačných
spoločnostiach (LEK Consulting, Quios Inc.
ATKearney)

r. 2004 – 2014

ING Group
rôzne pracovné pozície (generálny riaditeľ – ING
Securities, riaditeľ obchodu a stratégie a finančný
riaditeľ ING Life India)

r. 2015 – doteraz

Achmea B. V.
generálny riaditeľ Division International

Frederik Hoogerbrug
r. 2003 – 2010

Achmea B. V., Holandsko na pracovných pozíciách:
riaditeľ divízie
riaditeľ pre európske záležitosti

r. 2003 – 2005

paralelne viceprezident PZU Zycie SA, Varšava, Poľsko

r. 2010 – 2011

Achmea B. V.
konzultant divízie pre medzinárodné aktivity

r. 2011 – doteraz Fred Hoogerbrug Consultancy B. V.
generálny riaditeľ
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Christiaan Simon Andreas Schonewille (do 11.1.2018)
r. 1997 – 2006

člen predstavenstva v spoločnostiach patriacich
do skupiny Achmea (Avéro Schadeverzekering
NV, Achmea Schadeverzekeringen NV,
Achmea Schade Sevices BV)

r. 2006 – 2012

Centraal Beheer Achmea, člen predstavenstva

r. 2013

Achmea Schadeverzekeringen NV, člen
predstavenstva

r. 2013 – 2017

Achmea B. V.
riaditeľ pre poistenie

Ch. S. A. Schonewille má riadiace skúsenosti v oblasti neživotného poistenia.

Dušan Zemánek (do 9.7.2017)
r. 1995 – 2017

Union poisťovňa, a. s.
na pracovných pozíciách:

r. 1995 – 2001

referent v odbore poistenia majetku

r. 2001 – 2017

riaditeľ úseku neživotného poistenia

Riadiace skúsenosti Dušana Zemánka sú z oblasti riadenia projektov, riadenia tímov.
Získané znalosti využíva v spoločnosti ako riaditeľ úseku neživotného poistenia a ako člen
dozornej rady spoločnosti, volený zamestnancami.

Martin Grešo
r. 2003 – doteraz

Union poisťovňa, a. s.
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na pracovných pozíciách:
r. 2003 – 2007

právnik

r. 2007 – 2010

právnik a compliance officer

r. 2010 – doteraz

riaditeľ právneho odboru (od roku 2015 odbor
bol premenovaný na úsek právny a compliance)

r. 2015 – doteraz

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
riaditeľ úseku právneho a compliance

Martin Grešo má riadiace znalosti a skúsenosti z oblasti práva. Získané znalosti využíva v
spoločnosti ako riaditeľ úseku právneho a compliance a ako člen dozornej rady spoločnosti
volený zamestnancami.

Linda Marilyn Phillips (od 1.2.2017)
r. 2001 – 2004

First Insurance Company of Hawaii (CNA
Insurance)
zodpovedný aktuár

r. 2004 – 2006

Guy Carpenter Benelux (Marsh & McLennan)
podpredseda predstavenstva

r. 2006 – doteraz

Achmea B. V.
na pracovných pozíciách:
aktuár neživotného poistenia
manažér riadenia rizík

L. M. Phillips má skúsenosti v oblasti poistnej matematiky a riadenia rizík.
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Constantino Alves Mousinho (od 12.1.2018)
r. 1987 – 1998

Banco Comercial Portugues, Portugalsko
zástupca riaditeľa interného auditu, neskôr manažér zodpovedný za
finančnú konsolidáciu a výkazníctvo

r. 1998 – 2004

Eureko B. V. (t. č. Achmea B. V.
finančný kontrolór

r. 2004 – 2006

Banco Comercial Portugues, Portugalsko
vedúci manažér zodpovedný za kalkulácie aktív

r. 2006 – 2014

Interamerica Group, Grécko
vedúci zamestnanec zodpovedný za financie a riadenie rizík, člen
predstavenstva

r. 2014 – 2017

Eureko Sigorta, Turecko
vedúci zamestnanec zodpovedný za financie a riadenie rizík, člen
predstavenstva

r. 2017 – doteraz

Achmea B. V.
riaditeľ pre financie a stratégiu

C. A. Mousinho má skúsenosti v oblasti ekonomiky a riadenia rizík.

Andrej Orogváni (od 10.7.2017)
r. 2008 – 2011

M.C. Triton
konzultant

r. 2011 – 2013

Holcim Slovensko a.s
manažér rozvoja zamestnancov
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r. 2013 – 2014

Holcim Services EMEA, Madrid
manažér rozvoja zamestnancov

r.2015 – doteraz

Union poisťovňa, a. s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
na pracovných pozíciách manažér tréningu a rozvoja
zamestnancov a manažér riadenia zmeny

Andrej Orogváni má riadiace skúsenosti v oblasti rozvoja a vzdelávania zamestnancov, ako
aj s implementáciou veľkých zmenových projektov. Tieto skúsenosti využíva v spoločnosti
na svojej súčasnej pozícii a ako člen dozornej rady spoločnosti volený zamestnancami.

Riadiace skúsenosti a znalosti členov výboru pre audit:

Christiaan Simon Andreas Schonewille (od 1.2.2017 do 11.1.2018) – viď vyššie v tejto časti
Vyhlásenia.

Linda Marilyn Phillips (od 1.2.2017) – viď vyššie v tejto časti Vyhlásenia

Thijs Arjen Bonsma (od 1.2.2017 do 11.1.2018).
r. 2005 – 2017

Achmea B. V.
zodpovedný za oblasti plánovania a controllingu
v r. 2008 až 2014 bol vyslaný do dcérskej spoločnosti Achmea B. V.
Interamerican Insurance, Grécko
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Od r. 2014 pracoval na Division International Achmea B. V. a zároveň
je členom výboru pre audit v sesterských spoločnostiach Union
poisťovne – Eureko Sigorta, Turecko, Union zdravotná poisťovňa, a.s.
a Interamerican Insurance, Grécko
Thijs Arjen Bonsma má skúsenosti v oblasti financií, plánovania a kontrolingu.

Constantino Alves Mousinho (od 12.1.2018) – viď vyššie v tejto časti Vyhlásenia

Randolf Gerwin Kobus (od 12.1.2018)
r. 1995 – 2010

Centraal Beheer (poisťovacia spoločnosť), Holandsko
na rôznych pozíciách (upisovateľ poistného rizika, manažér vývoja

produktov)
r. 2010 – doteraz

Achmea B. V.
senior manažér zodpovedný za vývoj poistných produktov

R. G. Kobus má skúsenosti z oblasti vývoja produktov.

spĺňa
ii.

Informácie o spôsobe a podmienkach výberu
osoby.

Kandidátov na člena dozornej rady a člena výboru pre audit môže navrhnúť ktorýkoľvek
akcionár spoločnosti. Kandidáta na člena predstavenstva môže navrhnúť ktorýkoľvek člen
dozornej rady. Člen orgánu spoločnosti musí byť dôveryhodný a odborne spôsobilý, pričom
členovia predstavenstva a vyšší manažment musia mať spoločne primeranú kvalifikáciu,
skúsenosti a znalosti minimálne v týchto oblastiach: poistných a finančných trhov,
obchodnej stratégie a obchodného modelu, systému správy a riadenia, finančných
a aktuárskych analýz a právnych predpisov upravujúcich poisťovníctvo a dohľad nad
poisťovníctvom.
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iii. Informácie o vlastníctve akcií alebo iných
finančných nástrojov emitovaných spoločnosťou
alebo opciách na nákup takýchto finančných
nástrojov.

spĺňa

Žiadny člen orgánu spoločnosti a vyššieho manažmentu nevlastní akcie spoločnosti a ani
iné finančné nástroje emitované spoločnosťou. Rovnako žiadny člen orgánu spoločnosti
a vyššieho manažmentu nevlastní opcie na nákup takýchto finančných nástrojov.

Členovia predstavenstva
spĺňa
Michal Špaňár, predseda predstavenstva
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen predstavenstva od 12.10.2015

Elena Májeková, člen predstavenstva
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
iv. Členstvo v orgánoch iných spoločností alebo
zastávaní výkonných funkcií v iných
spoločnostiach.

Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen predstavenstva od 1.9.2006
Slovenský jadrový poisťovací pool – predseda

Boris Masloviec, člen predstavenstva (do 31.1.2017)
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen predstavenstva od 1.11.2007 do 31.1.2017

Peter Polakovič, člen predstavenstva (do 9.1.2017)
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen predstavenstva od 1.12.2010 do 2.12.2016
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Ryan Florijn, člen predstavenstva (do 30.6.2017)
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen predstavenstva od 1.6.2014 do 1.6.2017

Jozef Koma, člen predstavenstva
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen predstavenstva od 1.7.2015

Tomáš Kalivoda, člen predstavenstva (od 30.1.2017)
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen predstavenstva od 30.1.2017

Marinus Johannes Scholten, člen predstavenstva (od 1.7.2017)
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen predstavenstva od 7.8.2017

Členovia dozornej rady

Uco Pieter Vegter, predseda dozornej rady
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
Union zdravotná poisťovňa, a. s., predseda dozornej rady od 7.12.2015
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Frederik Hoogerbrug, člen dozornej rady
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
žiadne

Christian Simon Andreas Schoneville (od 1.2.2017 do 11.1.2018)
iné aktivity, významné pre spoločnosť
Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen dozornej rady od 1.3.2014
Union zdravotná poisťovňa, a. s., predseda výboru pre audit do 11.1.2018

Dušan Zemánek, člen dozornej rady (do 9.7.2017)
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
žiadne

Martin Grešo, člen dozornej rady
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
žiadne

Linda Marilyn Phillips, člen dozornej rady (od 1.2.2017)
iné aktivity, významné pre spoločnosť
Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen výboru pre audit
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Andrej Orogváni, člen dozornej rady (od 10.7.2017)
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
žiadne

Constantino Alves Mousinho, člen dozornej rady (od 12.1.2018)
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
Union zdravotná poisťovňa, a. s., predseda výboru pre audit od 12.1.2018

Členovia výboru pre audit (od 1.2.2017):

Christian Simon Andreas Schoneville (od 1.2.2017 do 11.1.2018)
iné aktivity, významné pre spoločnosť
Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen dozornej rady od 1.3.2014
Union zdravotná poisťovňa, a. s., predseda výboru pre audit do 11.1.2018

Linda Marilyn Phillips, člen výboru pre audit (od 1.2.2017)
iné aktivity, významné pre spoločnosť
Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen výboru pre audit

Thijs Arhen Bonsma, člen výboru pre audit (od 1.2.2017 do 11.1.2018)
iné aktivity, významné pre spoločnosť
Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen výboru pre audit (do 11.1.2018)
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Constantino Alves Mousinho, predseda výboru pre audit (od 12.1.2018)
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
Union zdravotná poisťovňa, a. s., predseda výboru pre audit od 12.1.2018

Randolf Gerwin Kobus, člen výboru pre audit (od 12.1.2018)
iné aktivity, významné pre spoločnosť:
Union zdravotná poisťovňa, a. s., člen výboru pre audit od 12.1.2018

v.

Informácia o skutočnosti, či je takýto člen orgánu
spoločnosti alebo člen výkonného manažmentu
spoločnosti považovaný
za nezávislého.

6.

Transakcie spriaznených osôb11.

i.

Informácie o transakciách so spriaznenými osobami
a ich závažnosti a podmienkach.

ii.

Informácie o transakciách so spriaznenými osobami
sú uverejňované nepretržite s výnimkou
opakujúcich sa transakcií
za bežných trhových podmienok, zverejňovaných v
pravidelných správach..

11

spĺňa

Uco Pieter Vegter, Frederik Hoogerbrug, Christian Simon Andreas Schoneville, Linda
Marilyn Phillips a Constantino Alves Mousinho a všetci členovia výboru pre audit sú
považovaní za nezávislých, keďže nie sú majetkovo alebo osobne prepojení so
spoločnosťou a nemajú žiadny príjem od spoločnosti. Ostatní členovia orgánov spoločnosti
sú závislí, a to vzhľadom na to, že sú zároveň v pracovnom pomere v spoločnosti, a teda
majú od nej príjem.

spĺňa

Transakcie so spriaznenými stranami nie sú podmienkami odlišné od transakcií s inými
stranami.
V roku 2017 nebola vykonaná žiadna transakcia so spriaznenou osobou.

spĺňa

§ 59a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
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7.

Rizikové faktory:
Spoločnosť pravidelne na svojej webovej stránke zverejňuje Správu o solventnosti a
finančnom stave, ktorá okrem iného detailne pojednáva o citlivosti hospodárenia
spoločnosti na jednotlivé rizikové faktory; a to v oblasti upisovacieho rizika, trhového
rizika, kreditného rizika, rizika likvidity a operačného rizika.

i.

Informácie o predvídateľných rizikách v závislosti
od oblasti podnikateľskej činnosti spoločnosti.

spĺňa

Okrem tejto správy spoločnosť pravidelne vykonáva Vlastné posúdenie rizika
a solventnosti, Analýzu strategických rizík a na štvrťročnej báze sleduje kľúčové rizikové
faktory definované rizikovým apetítom spoločnosti.
Na základe týchto správ spoločnosť považuje za hlavné riziká klimatické zmeny, časté
legislatívne zmeny s dopadom na poistný sektor a prostredie nízkych úrokových mier.
Tieto informácie je možné nájsť v rovnakých analýzach ako sú uvedené v bode 7.i.

ii.

12

Informácie o predvídateľných rizikách spojených s
lokalitami, v ktorých spoločnosť pôsobí, so
závislosťou od komodít, surovín alebo odberateľov
a klientov, rizikách finančného trhu, najmä
úrokových a menových rizikách, rizikách
derivátových
a podsúvahových transakciách, rizikách obchodnej
stratégie a environmentálnych rizikách.
8.

Záležitosti týkajúce sa zamestnancov
a iných záujmových skupín spoločnosti.

9.

Zloženie a činnosť orgánov spoločnosti
a stratégia v oblasti správy a riadenia
spoločností12.

spĺňa

spĺňa

V spoločnosti pôsobí odborová organizácia.
Dvaja členovia dozornej rady sú volení zamestnancami.

§ 20 ods. 6 písm. a), b), c), e) a f)
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i.

Informácia o vnútornom usporiadaní, zložení
a činnosti orgánov spoločnosti.

ii.

Informácia o stratégií v oblasti správy, vrátane
zverejnenia kódexu správy, ktorým sa spoločnosť
riadi a spôsobe jeho implementácie.

iii. Informácia o rozdelení právomocí medzi orgány
spoločnosti a členov vyššieho manažmentu
spoločnosti.

Spoločnosť zverejňuje stanovy, zakladajúce listiny
orgánov a výborov spoločnosti.

B. Spoločnosť zverejňuje informácie v súlade s platnými
požiadavkami a štandardmi účtovníctva a finančného
a nefinančného výkazníctva13.

spĺňa

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Ďalšími orgánmi spoločnosti sú
dozorná rada, ktorá si zriadila poradný orgán pre otázky odmeňovania vyššieho
manažmentu a systémov odmeňovania zamestnancov s názvom Výbor pre odmeňovanie,
výbor pre audit a predstavenstvo.
Vzájomné vzťahy orgánov spoločnosti sú popísané v stanovách spoločnosti.
Spoločnosť prijala tento Kódex. Kódex je zverejnený na www.cecga.org.

spĺňa

spĺňa

spĺňa

Rozdelenie právomoci medzi orgány spoločnosti je popísané v stanovách spoločnosti
a štatúte predstavenstva.

Každý návrh zmeny stanov je zasielaný akcionárom spolu s pozvánkou na valné
zhromaždenie a zverejňovaný na webovom sídle spoločnosti 30 dní pred konaním valného
zhromaždenia.
Úplné znenie stanov je zverejňované v Centrálnej evidencii regulovaných informácií
vedenej Národnou bankou Slovenska.
___________________

spĺňa

C. Audit spoločnosti vykonáva nezávislá, kompetentná
a kvalifikovaná audítorská spoločnosť.

i.

13

Spoločnosť má zriadený Výbor pre audit, ktorý
dohliada na vykonávanie interného a externého
auditu.

Výbor pre audit bol zriadený rozhodnutím valného zhromaždenia dňa 24.1.2017.
spĺňa

Napr. § 20 Zákona
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ii.

Spoločnosť uplatňuje pravidlá pre minimalizáciu
konfliktu záujmov pri výkone externého auditu.

Spoločnosť zverejňuje opatrenia na zvýšenie nezávislosti
externého auditu napr. zákaz alebo obmedzenie
vykonávania neaudítorských služieb externým audítorom,
zverejňovanie platieb za neaudítorské služby,
uplatňovanie pravidelnej rotácie audítorov, pevné
funkčné obdobie, zákaz zdieľaných auditov alebo
zamestnávania audítorov počas určitého obdobia.

spĺňa

Spoločnosť externým auditom poveruje zahraničnú renomovanú audítorskú spoločnosť
(PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.).
Audítora povereného overením účtovnej závierky schvaľuje valné zhromaždenie
spoločnosti na návrh výboru pre audit vždy na konkrétny kalendárny rok. Odmenu
audítora a plán činnosti audítora schvaľuje dozorná rada spoločnosti.
Odmenu audítora a plán činnosti audítora schvaľuje dozorná rada spoločnosti. V období od
1.1.2017 do 31.12.2017 poskytol audítor Spoločnosti nasledujúcu neaudítorskú službu:
- účasť v ročnom prieskume, ktorý bol zameraný na porovnávanie výšky miezd Paywell. Táto služba bola poskytnutá bezplatne.

spĺňa

Audítora povereného overením účtovnej závierky schvaľuje valné zhromaždenie
spoločnosti na návrh výboru pre audit vždy na konkrétny kalendárny rok.

spĺňa

D. Externý audítor sa zodpovedá priamo akcionárom.

Za dobrú prax sa považuje, ak externého audítora určuje
priamo valné zhromaždenie spoločnosti.
E. Spoločnosť zabezpečuje pre akcionárov a iné
zainteresované osoby zhodný a nediskriminačný prístup
k relevantným informáciám.

i.

Prístup k relevantným informáciám o spoločnosti
nie je podmienený splnením neodôvodnených
administratívnych alebo finančných podmienok.

spĺňa

Spoločnosť zverejňuje relevantné informácie o svojej činnosti vo forme výročnej správy
a polročnej správy na internetovej stránke spoločnosti www.union.sk a v Centrálnej
evidencii regulovaných informácií vedenej Národnou bankou Slovenska.
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ii.

Zverejňovanie relevantných informácií je
vykonávané pravidelne a v prípade výskytu
závažných okolností aj ad hoc.

spĺňa

_______________________________

V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
A. Konanie členov orgánov na základe úplných
informácií v záujme spoločnosti a akcionárov.

spĺňa/nespĺňa

i. Členovia orgánov spoločnosti konajú
s odbornou starostlivosťou.

spĺňa

ii. Členovia orgánov spoločnosti konajú v súlade
so zásadou lojality voči spoločnosti a všetkým
jej akcionárom.
iii. Členovia orgánov spoločnosti nezverejňujú dôverné
informácie, ktoré by mohli poškodiť spoločnosť alebo
akcionárov.
iv. Členovia dozorných orgánov spoločnosti
sa nepodieľajú na bežnom každodennom riadení
spoločnosti.

spôsob splnenia
(stručný popis)

________________________
Systém odmeňovania je zameraný na dlhodobé dosahovanie cieľov spoločnosti.

spĺňa
Spoločnosť má prijaté pravidlá pre nakladanie s dôvernými informáciami.
spĺňa

spĺňa

Členovia dozornej rady nie sú v pracovnom pomere so spoločnosťou. Výnimkou sú dvaja
členov dozornej rady volených zamestnancami, ktorí sú zároveň zamestnancami
spoločnosti.
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Súčasťou obchodného plánu spoločnosti sú aj aktivity zamerané na zainteresované strany.
Orgány spoločnosti uplatňujú náležitú starostlivosť aj voči
iným zainteresovaným stranám, vrátane zamestnancov,
veriteľov, zákazníkov, dodávateľov a miestnej komunity.

spĺňa

V roku 2017 neboli prijaté žiadne takéto rozhodnutia.
B. Spravodlivé zaobchádzanie členov orgánov
s akcionármi v prípade, ak môžu mať rozhodnutia
orgánov spoločnosti rôzne dopady
na rozličné skupiny akcionárov.

spĺňa

C. Uplatňovanie etických štandardov.
i.

Existencia etického kódexu s platnosťou
pre celú spoločnosť.

ii.

Jednoznačné kritériá etického kódexu adresujúce
možné konflikty záujmov, vrátane obchodovania
s akciami.

iii. Odrádzanie od praktík, ktoré neprispievajú
k dlhodobým záujmom spoločnosti a jej akcionárov
a môžu vyvolať právne riziko a ohroziť reputáciu
(napr. agresívna snaha o vyhýbanie sa daňovej
povinnosti).
iv. Orgány spoločnosti zaviedli vlastné etické normy
a garantujú ich implementáciu.

spĺňa

spĺňa

Spĺňa

spĺňa

Spoločnosť prijala v roku 2015 Etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov
spoločnosti. Dodržiavaniu etických a firemných hodnôt obsiahnutých v etickom kódexe
spoločnosť venuje náležitú pozornosť.
Spoločnosť prijala v roku 2015 Etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov
spoločnosti. Pravidlá pre obchodovanie s akciami sú bližšie popísané v internom predpise
spoločnosti (pravidlá pre nakladanie s dôvernými informáciami).
Spoločnosť prijala v roku 2015 Etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov
spoločnosti. Dodržiavaniu etických a firemných hodnôt obsiahnutých v etickom kódexe
spoločnosť venuje náležitú pozornosť.

Spoločnosť prijala v roku 2015 Etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov
spoločnosti. Dodržiavaniu etických a firemných hodnôt obsiahnutých v etickom kódexe
spoločnosť venuje náležitú pozornosť.
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D. Zabezpečenie kľúčových funkcií: 14

1. Usmerňovanie a revidovanie stratégií spoločnosti,
postupov pre riadenie rizika, rozpočet, obchodný plán,
stanovenie výkonnostných cieľov a monitorovanie ich
implementácie, zabezpečenie dozoru nad veľkými
kapitálovými transakciami.

spĺňa

Súčasťou definovania obchodného plánu spoločnosti je aj Vlastné posúdenie rizika
a solventnosti spoločnosti. Táto analýza monitoruje súlad obchodnej stratégie a objemu
kapitálu na eliminovanie nepriaznivého vývoja ziskových indikátorov spoločnosti a tým
znižuje riziko úpadku spoločnosti. Analýza sa okrem sledovania obchodného plánu
zameriava aj na posúdenie finančnej stability spoločnosti pri extrémnych scenároch –
stresové scenáre. V nadväznosti na túto analýzu spoločnosť definuje svoj rizikový apetít,
kde pojednáva o svojej miere tolerancie voči jednotlivým typom rizík v nasledujúcom
období. Následne v priebehu roka spoločnosť sleduje kľúčové rizikové indikátory, ktoré
zabezpečujú monitorovací mechanizmus napĺňania rizikového apetítu spoločnosti.
Spoločnosť taktiež sleduje strategické riziká, ktoré môžu ohroziť naplnenie stratégie
spoločnosti. Tieto riziká sú štvrťročne vyhodnocované Výborom pre investície a riadenie
rizík a následne komunikované predstavenstvu a dozornej rade.

2. Monitorovanie efektívnosti správy a riadenia
a zavádzanie zmien podľa potreby.
Sebahodnotenie orgánov spoločnosti na ročnej báze,
zverejnenie takéhoto hodnotenia vo výročnej správe,
prípadne aj kontrola sebahodnotenia nezávislou entitou
alebo výborom pre audit.
3. Personálna politika týkajúca sa vyššieho
manažmentu, vrátane výberu, odmeňovania,
monitorovania a dohľadu nad plánovaním
nástupníctva15.

14
15

spĺňa

_______________________________
Členovia predstavenstva sú raz ročne hodnotení predsedom dozornej rady.

nespĺňa

spĺňa

Dohľad nad plánovaním nástupníctva pri členoch orgánov spoločnosti a vyššom
manažmente je v zodpovednosti dozornej rady, ktorej v tejto oblasti pomáha jej poradný
orgán výbor pre odmeňovanie.

§ 20 ods. 6 písm. b) a f) a § 20 ods. 7 písm. i) Zákona
§20 ods. 7 písm. g) zákona o účtovníctve
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Poverenie odvolávaním členov orgánov spoločnosti
dozornú radu (v záujme účinnejšieho monitorovania
a vyššej flexibility (bez vplyvu na možnosť valného
zhromaždenia aktívne sa na procese podieľať).

Členov predstavenstva spoločnosti volí a odvoláva dozorná rada.
čiastočne spĺňa

4. Odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami
spoločnosti a akcionárov.
i.

Postupy pre krytie platieb pri najímaní a/alebo pri
ukončení zmluvy s členom manažmentu.

spĺňa

Postupy schvaľuje dozorná rada, pričom v tejto oblasti je jej poradným orgánom výbor pre
odmeňovanie. Nie sú uzatvárané osobitné dohody s členmi manažmentu ohľadne platieb
pri ukončení zmluvy.
Členovia orgánov spoločnosti nie sú odmeňovaní.
Odmeňovanie členov vyššieho manažmentu je dvojzložkové a pozostáva so základnej mzdy
a variabilnej zložky mzdy.

spĺňa

Zverejňovanie informácie o systéme odmeňovania
týkajúceho sa orgánov spoločnosti a vyššieho
manažmentu, obsahujúceho merateľné štandardy
priorizujúce dlhodobejšie záujmy spoločnosti.

Vznik nároku na variabilnú zložku mzdy je závislý od splnenia individuálnych cieľov člena
vyššieho manažmentu, od výsledkov spoločnosti a od výsledkov skupiny, do ktorej patrí
spoločnosť (Achmea B. V.). Výška variabilnej zložky mzdy nesmie byť vyššia ako 100%
základnej mzdy zamestnanca. Konkrétne kritériá pre variabilnú zložku mzdy schvaľuje
dozorná rada spoločnosti na základe odporúčania výboru pre odmeňovanie. Výplata
variabilnej zložky mzdy je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť vo výške 50% je vyplatená
bezprostredne po hodnotenom kalendárnom roku. Výplata druhej časti variabilnej zložky
mzdy vo výške 50% je odložená na päť rokov. Spoločnosť má právo požadovať od člena
vyššieho manažmentu vrátenie vyplatenej variabilnej zložky mzdy a nevyplatiť mu
odloženú časť variabilnej zložky mzdy, ak mu táto bola pridelená na základe poskytnutia
nepravdivých informácií, ak je správanie zamestnanca v rozpore s hodnotami spoločnosti,
alebo ak zamestnanec spôsobil výrazné zhoršenie finančnej situácie spoločnosti alebo jej
úpadok.
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Existencia ustanovení pre vrátenie a postupné odňatie
výkonnostnej odmeny v prípade manažérskej sprenevery
alebo iných porušení povinností.

spĺňa

Spoločnosť má právo požadovať od člena vyššieho manažmentu vrátenie vyplatenej
variabilnej zložky mzdy a nevyplatiť mu odloženú časť variabilnej zložky mzdy, ak mu táto
bola pridelená na základe poskytnutia nepravdivých informácií, ak je správanie
zamestnanca v rozpore s hodnotami spoločnosti, alebo ak zamestnanec spôsobil výrazné
zhoršenie finančnej situácie spoločnosti alebo jej úpadok.

5. Transparentnosť procesu menovania a voľby členov
orgánov.16

i.

Aktívna úloha akcionárov pri nominácii a voľbe
členov orgánov spoločnosti.

čiastočne spĺňa

Členov dozornej rady a výboru pre odmeňovanie volí valné zhromaždenie, pričom
ktorýkoľvek akcionár môže navrhnúť svojho kandidáta. Členov predstavenstva volí dozorná
rada.
Pravidlá na voľbu a odvolanie členov predstavenstva sú určené v stanovách spoločnosti, čl.
IX - Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Funkčné obdobie členov
predstavenstva je tri roky. Funkčné obdobie člena predstavenstva môže skončiť skôr aj

i.

16

Zabezpečenie transparentných postupov orgánmi
spoločnosti alebo výborom
pre nominácie.

spĺňa

- vzdaním sa funkcie člena predstavenstva, a to najskôr dňom, kedy písomné vzdanie sa
funkcie je doručené spoločnosti, príp. iným neskorším dňom uvedeným v oznámení o
vzdaní sa funkcie,
- alebo odvolaním z funkcie člena predstavenstva,
- alebo dňom smrti člena predstavenstva.
V prípade, že počet členov predstavenstva sa zníži pod troch, je dozorná rada povinná
ihneď doplniť voľbou nových členov predstavenstva. V prípade, že počet členov
predstavenstva neklesol pod troch, môže predstavenstvo vymenovať náhradných členov
do najbližšieho zasadania dozornej rady.
Predsedu predstavenstva určuje dozorná rada.

§20 ods. 7 písm. g) zákona o účtovníctve
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ii.

Zadefinovanie všeobecného a individuálneho profilu
členov orgánov, ktoré by mohla spoločnosť
potrebovať, berúc do úvahy znalosti, kompetencie a
odbornosť, a identifikovanie potenciálnych
kandidátov

spĺňa

Člen orgánu spoločnosti musí byť dôveryhodný a odborne spôsobilý, pričom členovia
predstavenstva a vyšší manažment musia mať spoločne primeranú kvalifikáciu, skúsenosti
a znalosti minimálne v týchto oblastiach: poistných a finančných trhov, obchodnej
stratégie a obchodného modelu, systému správy a riadenia, finančných a aktuárskych
analýz a právnych predpisov upravujúcich poisťovníctvo a dohľad nad poisťovníctvom.

6. Monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov
záujmov členov orgánov, manažmentu a akcionárov.

i.

Orgány spoločnosti dohliadajú na systémy vnútornej
kontroly v oblasti finančného výkazníctva
a využívania majetku s cieľom ochrany pred
nevhodnými transakciami so spriaznenými osobami.

ii.

Ak je výkonom poverený interný audítor alebo iné
osoby, mali by mať priamy prístup k orgánom
spoločnosti.

iii. Spoločnosť podporuje nahlasovanie neetického
a nezákonného konania bez obavy z postihu,
existencia kontaktného miesta pre nahlasovanie
a následnej ochrany.

spĺňa

Spoločnosť má zavedené pravidlá pre nakladanie s dôvernými informáciami, ktorých
súčasťou sú aj pravidlá pre monitoring transakcií so spriaznenými osobami. Rovnako má
spoločnosť zavedené pravidlá pre konflikt záujmov.

spĺňa

Monitorovaním a riadením potenciálnych konfliktov záujmov je poverený riaditeľ úseku
právny a compliance a compliance officer, ktorí majú neobmedzený prístup k orgánom
spoločnosti.

spĺňa

V spoločnosti je zavedený mechanizmus na oznamovanie závažnej protispoločenskej
činnosti (whistleblowing), ktorú vykonávajú pracovníci úseku právneho a compliance. Je
zaručená anonymita oznamovateľa prešetrovania podaní, ochrana oznamovateľa
a nestranné prešetrenie jeho podnetu.
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7. Zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane
nezávislého auditu a systému riadenia rizika.

i.

Stanovenie jednoznačných hraníc zodpovednosti
vo všetkých segmentoch organizácie.

ii.

Zabezpečenie náležitého dohľadu, systému
vnútorného auditu.

iii.

Rozšírenie vnútorných postupov aj na dcérske
spoločnosti, prípadne aj tretie strany
(sprostredkovatelia, dodávatelia, zmluvné
strany...).

Vypracovanie efektívnych programov vnútornej kontroly,
etiky a dodržiavania zákonov a iných predpisov
a štandardov.

8. Dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou
s okolím.

spĺňa

spĺňa

spĺňa

spĺňa

spĺňa

Spoločnosť má zavedený organizačný poriadok, ktorý definuje zodpovednosti jednotlivých
útvarov spoločnosti. V rámci spoločnosti je zavedený trojúrovňový obranný model, kde
prvú líniu tvoria útvary, ktoré vykonávajú jednotlivé činnosti a sú primárne zodpovedné za
riadenie svojich aktivít.
Druhá obranná línia je tvorená aktuárskou funkciou, funkciou riadenia rizík a funkciou
súladu s legislatívou (compliance). Tieto funkcie majú kontrolnú úlohu v rámci spoločnosti
a sledujú mieru rizika na makroúrovni ako aj poskytujú prvok nezávislosti pri posúdení
efektívnosti kontrolných činností vykonávaných prvou obrannou líniou.
Tretiu obrannú líniu tvorí funkcia vnútorného auditu.
Funkcia vnútorného auditu je stála a nezávislá funkcia, ktorá poskytuje pre
predstavenstvo, dozornú radu a vyšší manažment Unionu dodatočné uistenie pokiaľ ide o
oblasti vnútornej kontroly, účinnosti, efektívnosti a súladu prevádzkových procesov. Na
vykonávanie tejto funkcie vnútorný audit systematicky vyhodnocuje procesy súvisiace s
vnútornou kontrolou, riadením rizík a systémom správy a riadenia a tým plní proaktívne
signalizačnú úlohu súvisiacu s rizikami. Týmto spôsobom vnútorný audit prispieva k
zlepšovaniu prevádzkových procesov a dosahovaniu (strategických) cieľov spoločnosti.
Spoločnosť nemá dcérske spoločnosti.
V prípade, ak sa spoločnosť rozhodla zveriť tretej osobe výkon kritických alebo dôležitých
operačných činností alebo funkcií, potom je táto tretia osoba povinná primerane nastaviť
svoje systémy vnútornej kontroly. Podrobnosti sú upravené v internom predpise
spoločnosti.
Spoločnosť má zavedené interné predpisy v oblasti riadenia rizík, vnútornej kontroly,
dodržiavania súladu s predpismi (compliance) a v oblastni vnútorného auditu.

Spoločnosť má vypracovaný interný predpis o plnení oznamovacích povinností s jasným
rozdelením zodpovedností za plnenie jednotlivých oznamovacích povinností.
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Vymenovanie pracovníka pre plnenie informačných
povinností spoločnosti, ktorý sa priamo zodpovedá
orgánom spoločnosti.

_________________________
nespĺňa

E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti.

i. Nezávislosť členov dozornej rady.

ii. Ponímanie nezávislosti.

Orgány uvádzajú, ktorých členov považujú za nezávislých,
ako aj kritériá pre toto rozhodnutie..
1. Orgány spoločnosti by mali poveriť dostatočný počet
nevýkonných členov úlohami, kde hrozí riziko konfliktu
záujmov a zvážiť vytvorenie osobitných výborov
s určitým minimálnym počtom nevýkonných členov,
resp. zložených výlučne z nevýkonných členov.

spĺňa

spĺňa

Štyria členovia dozornej rady - Uco Pieter Vegter, Frederik Hoogerbrug, Christian Simon
Andreas Schoneville (resp. Constantino Alves Mousinho) a Linda Marilyn Phillips - sú
považovaní za nezávislých, keďže nie sú majetkovo alebo osobne prepojení so
spoločnosťou a nemajú žiadny príjem od spoločnosti.
Za nezávislú sa považuje osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená so
spoločnosťou a nemá žiadny príjem od spoločnosti.
_________________________

spĺňa

spĺňa

_________________________

2. Existencia, zloženie a činnosť výborov.

i. Výbor pre menovanie /nominácie.
ii. Výbor pre odmeňovanie.
iii. Výbor pre audit.

nespĺňa
spĺňa

Spoločnosť nemá zriadený výbor pre menovanie.
Spoločnosť má zriadený Výbor pre odmeňovanie, ktorý je poradným orgánom dozornej
rady pre otázky odmeňovania.
Spoločnosť má zriadený Výbor pre audit. Výbor pre audit sleduje efektivitu vnútornej
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spĺňa

3.

kontroly, vnútorného auditu, externého auditu, efektivitu vypracovávania a predkladania
správ o solventnosti a finančnom stave spoločnosti, efektivitu systému riadenia rizík
v spoločnosti a dodržiavanie súladu činnosti spoločnosti s právnymi predpismi.

Kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti
a funkcie v iných spoločnostiach.

i. Funkcie v iných spoločnostiach nemajú
negatívny vplyv na ich výkonnosť.

spĺňa

Členovia orgánov spoločnosti prijímajú len také ďalšie záväzky, aby nebola negatívne
obmedzená ich výkonnosť. Pre viac informácií viď časť tohto Vyhlásenia s názvom
„ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ“.

4. Pravidelne sebahodnotenie výkonnosti orgánov
spoločnosti, vrátane vyhodnocovania správnosti
zloženia odbornosti a kompetencií.

spĺňa

Pri členoch orgánov spoločnosti prebieha minimálne raz za tri roky proces hodnotenia,
ktorého súčasťou je aj sebahodnotenie a je vykonávané nezávislou stranou. Pri členoch
predstavenstva prebieha hodnotenie raz za rok a vykonáva ho predseda dozornej rady.

i. Vzdelávanie členov orgánov a ich dobrovoľné
vyhodnocovanie.

spĺňa

Spoločnosť vytvára podmienky na vzdelávanie členov svojich orgánov a zamestnancov.

F. Právo členov orgánov na prístup k presným,
relevantným a včasným informáciám.

spĺňa

Podľa stanov spoločnosti členovia orgánov spoločnosti majú neobmedzený prístup
k všetkým informáciám o spoločnosti s tým, že zamestnanci spoločnosti sú povinní
poskytnúť im požadovanú súčinnosť.

G. Mechanizmy pre uľahčenie prístupu k informáciám a
vzdelávanie zástupcov zamestnancov v orgánoch
spoločnosti.
i. Zástupcovia zamestnancov majú rovnaké povinnosti
a úlohy ako ostatní členovia dozornej rady.

spĺňa

___________________________________
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ii. Existencia postupov pre zvyšovanie nezávislosti
zamestnancov od manažmentu spoločnosti, vrátane ich
transparentného vymenovania, pravidelného
zodpovedania sa zamestnancom (rešpektujúc zásady
dôvernosti informácií) a manažment konfliktu záujmov.

H. Opis politiky rozmanitosti

Voľby členov dozornej rady zo strany zamestnancov sú organizované odborovou
organizáciou. Funkčné obdobie člena dozornej rady je tri roky.
spĺňa

-------

Spoločnosť definovala vo svojom internom predpise požiadavky na odbornú spôsobilosť
a dôveryhodnosť členov predstavenstva spoločnosti a jej zamestnancov. Pri
vyhodnocovaní odbornej spôsobilosti členov predstavenstva je zároveň zohľadňovaná
požiadavka, aby všetci členovia predstavenstva mali spoločne primeranú kvalifikáciu,
skúsenosti a znalosti minimálne v oblastiach poistných a finančných trhov, obchodnej
stratégie a obchodného modelu, systému správy a riadenia, finančných a aktuárskych
analýz a právnych predpisov upravujúcich poisťovníctvo a dohľad nad poisťovníctvom.
Týmto je zabezpečené splnenie požiadavky rozmanitosti vo vzťahu k vzdelaniu a
profesijným skúsenostiam.
Spoločnosť nemá zavedené pravidlá pre rozmanitosť zastúpenia v jej orgánoch z hľadiska
veku a pohlavia, keďže uplatňuje pravidlo že do orgánov ustanovuje osoby, ktoré odborne,
ľudsky a skúsenosťami najviac vyhovujú požiadavkám na obsadzovanú pozíciu, a to bez
ohľadu na ich vek alebo pohlavie.
Hodnotenie splnenia zavedených pravidiel rozmanitosti v orgánoch spoločnosti prebieha
na viacerých úrovniach, jednak zo strany akcionárov, ako aj zo strany predstavenstva
spoločnosti. Do hodnotenia splnenia podmienok je aktívne zapojený aj úsek právny
a compliance.
Zloženie orgánov spoločnosti je dôkazom napĺňania vyššie popísaných politík, keď členmi
orgánov spoločnosti sú osoby so vzdelaním a pracovnými skúsenosťami z rôznych oblastí
tak, aby bola naplnená požiadavka kolektívnej znalosti. Zároveň tak v predstavenstve, ako
aj v dozornej rade a výbore pre audit (od 1.2.2017) má zastúpenie žena.

63/63

[Jnion
Poisťovňa

Union poisťovňa, a.s'
KaradŽiČova 1 0
81 3 60 Bratĺslava
tČo: ll lzzost
D|Č:2020800353

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registľi
l, odd. Sa, vl. č. 383/B

okresného súdu Bratislava

Vyhlásenie

Štatutáľnizástupcovia Union poisťovne, a.s., IČo 3l32Ż05l,
Michal Spaňár, predseda predstavenstva,
Marinus Johannes Scholten, člen predstavenstva

vyhlasujú,

podl'a $ 34 ods. 2 písm. c) zźlkona č). 429lŻ00Ż Z.z. o buľze cenných papierov v znení neskorších
pľedpisov, že podľa ich najlepšíchznalostí

a

a

individuálna úětovná zttvierka Union poisťovne, a.S. k3l.12.Ż017 vypracovaná v súlade
s osobitnými predpismi poskytuje pravdiqý a veľný obľaz aktíy, pasív, finančnej situácie
a hospodáľskeho výsledku spoloěnosti Union poisťovňa, a.s.
výľočná spľáva obsahuje pľavdiý averný pľehl'ad ývoja a ýsledkov obchodnej činnosti
a postavenia spoločnosti Union poisťovňa, a.s. spolu s opisom hlavných rizik a neistôt, ktoým
čelí.

V Bľatislave, dňa lŻ.3.2018

Marinus Johannes Scholten
pľedseda pľedstavenstva

Union poisťovňa, a.s.

o tel.:0850

1112"11 . www.union.sk

člen predstavenstva
Union poisťovňa, a.s.

Člen skupiny Achmea

