NLB SKLADI, upravljanje premoženja, d.o.o.
Informacije javnega značaja v skladu z 12 odstavkom 10.a člena v povezavi z drugo alinejo 1. odstavka 4.a člena ZDIJZ
Osebno ime (dodatno: vrsta
zastopnika oz. članstvo v
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine
poslovodnem organu, organu
do 14. 11. 2018
do 14. 11. 2018
upravljanja ali nadzornem svetu)

Dogovorjena višina
Skupna višina neto
mesečnih
izplačanih prejemkov
prejemkov/višina
v preteklem letu do 14.
odpravnine od 14.
11. 2018
11. 2018

Kruno Abramovič (predsednik
uprave)

štirikratnik povprečne bruto mesečne plače,
v primeru upokojitve v višini, kot je
izplačane v družbah v NLB Skupini, ki imajo
to določeno v zakonu; v primeru
sedež na območju Republike Slovenije, v
odpoklica v višini šestkratnika
predpreteklem letu, tj. 9.297,64 EUR skupaj
zadnje plače
z dodatkom za minulo delo

55.775,99

Blaž Bračič (nadomestni član
uprave od 1. 9. 2018 dalje, član
uprave od 11. 12. 2018)

8.400,00 EUR bruto skupaj z dodatkom za v primeru upokojitve v višini, kot je
minulo delo
to določeno v zakonu;

12.601,13

Aleksandra Brdar Turk (članica
uprave do 31. 8.2018)
Lotti Natalija Zupančič
(predsednica nadzornega sveta)
Branko Greganovič (namestnik
predsednice nadzornega sveta)

K objavi informacij o
višini
prejemkov/odpravnine
v primeru upokojitve v višini, kot je
članov nadzornega
8.402,66 EUR bruto skupaj z dodatkom za to določeno v zakonu; v primeru
sveta/uprave,
minulo delo
odpoklica v višini šestkratnika
dogovorjene od 14.
zadnje plače
11. 2018 dalje, družba
brez prejemkov
ni določene odpravnine
NLB Skladi, na
podlagi določb ZDIJZ
ni zavezana.
brez prejemkov
ni določene odpravnine

35.963,26

brez prejemkov
brez prejemkov

Bojan Ivanc (član nadzornega
sveta od 18. 10. 2018)
Igor Lončarski (član nadzornega
sveta od 3. 4. do 17. 10. 2018)

200 EUR neto/redna seja oz. 100 EUR
neto/korespondečna seja

ni določene odpravnine

brez prejemkov

200 EUR neto/redna seja oz. 100 EUR
neto/korespondečna seja

ni določene odpravnine

600,00

Pavel Martinuč (član nadzornega
sveta do 27. 3. 2018)

200 EUR neto/redna seja oz. 100 EUR
neto/korespodenčno seja

ni določene odpravnine

306,00

Opomba:
Prejemke članov uprave je do 14.11.2018 urejal Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih (ZPPOGD). NLB d.d. v
svojem obvestilu navaja, da je bil 14.11.2018 preknjižen večinski delež delnic NLB d.d., zato kot presečni datum prenehanja prevladujočega vpliva družba NLB Skladi (kot tudi NLB d.d.) šteje 14.11.2018. Na
podlagi 4. odstavka 1.a člena ZDIJZ so k objavi informacij zavezani tudi poslovni subjekti po prenehaju prevladujočega vpliva iz drugega odstavka 1.a člena ZDIJZ, za informacije, ki so nastale v času, ko so
bili pod prevladujočim vplivom, za obdobje petih let po prenehanju.

