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· Uprava in Nadzorni svet družbe sta v letu 2017 delovala skladno z določili Kodeksa upravljanja v
delniški družbi BTC;

· glavne značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi so opredeljene v
Pravilniku o računovodstvu, ISO standardih ter internih navodilih poslovanja za posamezne
segmente. Družba izvaja postopke notranjih kontrol, ki zagotavljajo, da so računovodski izkazi v
skladu z veljavnimi računovodskimi, davčnimi in drugimi predpisi; da so postopki evidentirani na
osnovi verodostojnih knjigovodskih listin; da so poslovni dogodki evidentirani in računovodski izkazi
izdelani v skladu z veljavno zakonodajo; da se zagotavlja točnost, zanesljivost, transparentnost in
preglednost vseh procesov ter ocena in obvladovanje morebitnih tveganj, ki so povezana z
računovodskim poročanjem; da se prepreči oziroma pravočasno zazna morebitna nepooblaščena
pridobitev, uporaba in razpolaganje s premoženjem družbe, kar bi imelo pomemben vpliv na
računovodske izkaze.

· podatki o pomembnem neposrednem in posrednem imetništvu vrednostnih papirjev družbe, v
smislu kvalificiranega deleža, ki ga določa zakon, ki ureja prevzeme, so določeni v točki 19 tega
poročila;

· v družbi ni lastnikov delnic, ki bi imetniku zagotavljale posebne kontrolne pravice;
· v družbi ni omejitev glasovalnih pravic;
· določila o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja in nadzora so določena v Statutu

družbe, ki določa, da se Nadzorni svet imenuje za dobo štirih let, da so člani lahko ponovno
imenovani. Dva člana zastopata delničarje; izvoli ju skupščina, enega člana, ki zastopa interese
zaposlenih pa izvoli Svet delavcev. Statut ne vsebuje določil o morebitni zamenjavi članov
Nadzornega sveta, v tem primeru bi družba uporabila določila ZGD;

· o imenovanju in razrešitvi članov Uprave odloča Nadzorni svet, Upravo pa sestavljajo Predsednik
in največ trije člani Uprave. Predsednika Uprave imenuje Nadzorni svet. Predsednik Uprave
predlaga Nadzornemu svetu imenovanje ostalih članov Uprave. Predsednik in člani Uprave so
imenovani s strani Nadzornega sveta za dobo največ pet let, z možnostjo neomejenega ponovnega
imenovanja;

· skupščina družbe je dne 26. maja 2016 za dobo 36 mesecev pooblastila Upravo, da lahko družba
pridobiva lastne delnice. Najnižja nakupna cena za eno delnico je lahko 190,00 EUR, najvišja pa
266,00 EUR. Družba na podlagi tega pooblastila lahko pridobi največ 22.500 delnic. Obenem je
Skupščina pooblastila Upravo, da lahko izvrši umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja
Skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa
statuta z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic je Skupščina pooblastila
Nadzorni svet družbe;

· na priporočilo, da naj družba predpiše pravila o omejitvah trgovanja z delnicami družbe ter
delnicami povezanih družb za člane organov družbe in zaposlene, ki so jim dostopne notranje
informacije je Uprava določila osebe, ki so jim dostopne notranje informacije ter jih zavezala k
poročanju o trgovanju z delnicami izdajatelja. Zahteve po poročanju o pridobitvah in odsvojitvah
delnic v zadostni meri določa Zakon o trgu finančnih inštrumentov, ki zagotavlja preglednost
trgovanja z delnicami družbe s strani članov njenih organov in drugih oseb, ki so jim dostopne
notranje informacije;

· Skupščina delničarjev se skliče najmanj enkrat letno. Skupščina deluje skladno z določili Zakona
o gospodarskih družbah;

· Pravice delničarjev izhajajo iz določil Zakona o gospodarskih družbah;
· Glede zastopanja v organih vodenja in nadzora družba izhaja iz načela enakih možnosti za vse,

prednost pa daje tistim kandidatom, katerih aktivno delovanje v organih lahko največ doprinese k
uspehu, dolgoročni stabilnosti in ugledu družbe, kar je v interesu delničarjev, poslovnih partnerjev,
zaposlenih in širše družbene skupnosti. Politika raznolikosti se izvaja med kandidati, ki izpolnjujejo
predhodno napisane karakteristike.

14 PREDLOG DELITVE BILANČNEGA DOBIČKA

Uprava predlaga, da se bilančni dobiček na dan 31.12.2017 v višini 12.949.014,41 EUR uporabi kot sledi:
· delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,60 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja

znesek 2.135.846,40 EUR. Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
· bilančni dobiček v višini 10.813.168,01 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v

naslednjih poslovnih letih






























































































