V skladu z določili 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov - ZTFI (Uradni list RS, št. 67/2007 s
spremembami) družba Prva Group plc. - Skupina Prva, zavarovalniški holding, d.d., Ameriška ulica 8,
Ljubljana objavlja

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA
o poslovanju družbe Prva Group ter Skupine Prva Group za obdobje od 1.1.2015 do dneva objave tega poročila.

1. Osnovni podatki o družbi in uvodno pojasnilo
Družba:

SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d.
Angleški prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc.

Skrajšana družba:

SKUPINA PRVA d.d.
Angleški prevod skrajšane firme: PRVA GROUP plc.

Sedež:

Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana

Matična številka:

1582330

Davčna številka:

SI28012593

Datum vpisa subjekta v sodni register:

05.12.2000

Osnovni kapital:

13.386.247,00 EUR

Število delnic:

493.979

Zastopnik:

Dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, predsednik uprave

Predsednik nadzornega sveta:

Stuart Nicholas Andrew Lindsay

Lastniška struktura desetih največjih delničarjev se na dan poročanja glede na 1.1.2015 ni spremenila. Deset
največjih delničarjev je imelo v lasti 95,29% rednih delnic ter 77,34% prednostnih delnic, kar predstavlja 88%
osnovnega kapitala.

2. Pomembnejši poslovnih dogodkov v obdobju in njihov vpliv na finančni položaj družbe in skupine
Pomembnejših poslovnih dogodkov na Družbi v obravnavanem obdobju ni bilo.
V Skupini so družbe poslovale tekoče in brez posebnosti ter v skladu s sprejetim planom.

3. Splošen opis finančnega položaja družbe in skupine
Skupina v opazovanem obdobju beleži dobiček pred davki v višini 1.020.163 evrov, kar je rezultat pozitivnega
poslovanja in investiranja.

v EUR
Kapital družbe
Rezultat iz poslovanja
Rezultat iz investiranja
Dobiček pred davki

Družba
21.04.2015

Skupina
21.04.2015

20.769.550
23.728
23.520
47.248

30.533.039
709.359
310.804
1.020.163

4. Splošen opis poslovanja družbe oziroma skupine
Družba posluje v skladu s planom za leto 2015. Prav tako tudi vse družbe poslujejo skladno s sprejetim planom,
pri čemer sredstva v upravljanju znašajo skoraj 620 milijonov EUR. Prav tako se je število vseh zavarovancev v
skupini povzpelo na preko 420.000 oseb.
Skupina Prva je tako v opazovanem obdobju povečala število zavarovancev in sredstva v upravljanju.
Ljubljana, 21.04.2015
Predsednica uprave družbe
Alenka Žnidaršič Kranjc

