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lziava o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov zunanjega 6lana
revizijske komisije nadzornega sveta

Podpisani Andrej Stricery se s to iziavo o neodvisnosti skladno s priporodilom 6.7.1 in 6.14.8 Kodeksa

korporativnega upravljanja druZb s kapitalsko naloZbo drZave, sprejetim mesem novembra 2019 (v

nadaljevanju Kodeks), in upo5tevaje definicijo odvisnostioziroma neodvisnosti iz Kodeksal, izrekam o

svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoli56in2 iz Priloge 3 Kodeksa ter glede na obstoj

morebitnih drugih okolildin v zvezi s svojo funkcijo zunanjega dlana revizijske komisije nadzornega

sveta druZbe Hidroelektrarne na Spodnii Savi, d.o.o." BreZice.

lzrekam se o posameznih okoliS0inah, ki predstavljajo (potencialno) nasprotje interesov v zvezi z
opravljanjem funkcije zunanjega 6lana revizijske komisije nadzornega sveta v konkretni druZbi, kot sledi
v nadaljevanju (prosimo ozna6ite, alitrditev drZi ali ne drZi):

a) Ne opravljam funkcije izvr5nega direktorja ali 6lana uprave/poslovodstva druZbe ali povezane

druZbe3 in nisem opravljaltak$ne funkcije v zadnjih petih letih.

NE DRZI

1 Odvisnost 6lana organa nadzora druibe s kapitalsko naloZbo dr2ave je podana, de so hkrati podani naslednji elementi

odvisnosti:
1. obstaja potencialno nasprotje interesov,

2. potencialno nasprotje interesov izvira iz osebne, poslovne ali drugaine povezave z druibo, upravo dru2be ali z vsako

drugo osebo/entiteto oziroma deleinikom, ki ima praviloma dru2bi nasprotujo6 interes,

3. potencialno nasprotje interesov je trajnej5ega (in ne zgolj prehodnega) znaiaja in

4. potencialno nasprotje interesov je relevantno. Merila za presojo relevance potencialnega nasprotja interesov so zlasti:

vrsta in Stevildnostravnanj in odlo6itev, na katere se (lahko) nanaia potencialno nasprotje interesov, verjetnost dejanske

realizacije nasprotja interesov, vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje dlana nadzornega sveta in

subjeKivne lastnosti osebe (zlasti znaiaj in preteklo ravnanje osebe)'

2 Primeri potencialnega nasprotja interesov, ki ustvariajo domnevo odvisnosti 6lana nadzornega sveta so:
a) Oseba je izvr5ni direktor ali elan uprave druZbe ali povezane druZbe oziroma je bil na takSnem poloZaju v zadnjih
petih letih.
b) Oseba je zaposlena v dru2bi oziroma je bila zaposlena v druZbi v zadnjih dveh letih, razen (e je (bila) izvoljena v
nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavni5tva, ki ga zahteva zakon, in ni (bila) vodilni delavec.

c) Oseba prejema vecje dodatne prejemke iz dru1be ali povezane druZbe, razen plaeila za funkcije predsednika,

namestnika predsednika in ilanstvo v nadzornem svetu in komisijah.
d) Oseba je veeinski delnidar ali ga zastopa.
O) OseOaima ali je imela v zadnjem letu dni pomembne poslovne stike z druibo ali povezano dru2bo, neposredno ali

kot partner, delniiar, direKor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vklju6ujejo poloZaj dobavitelja
blaga ali storitev (vkljudno s finandnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storituami), polo2aj pomembne stranke

in poloZaj organizacij, ki prejemajo ve6je prispevke od druZbe ali od njene skupine.
e) bseUj je ati ie Oiti v zadnlih tieh tetih partner ali uslu2benec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v druZbi

ali z zunanjim revizorjem povezane druibe.
D Oseba j-e izvr5ni direktor ali 6lan uprave druge dru2be, v kateri je izvr5ni direktor ali dlan uprave druZbe 6lan

nadzornega sveta, oziroma je preko sodelovanja v drugih druibah ali organih kako drugaie povezana z izvr5nimi

direKorji oziroma 6lani uprave druZbe.
g) Oseba je v istem nadzornem svetu ve6 kot tri mandate (ali ve6 kot 12 let, kadar statut dru2be doloEa za mandat manj

kot 6tiri leta),
h) Oseba je bliZnji druZinski dlan Qanov uprave ali oseb, ki so v poloZajih, omenjenih v tockah od a do g.

i) Oseba je 6lan Siniega poslovodstva povezane druZbe.
j) Oseba je sodelovala pri sestavljanju vsebine predloga letnega porodila druZbe'
ii; Osenale preko svoje redne zaposlitve (delodajalca) v poslovnem ali konkurenenem odnosu zdruibo.
l) Oseba je elan organa nadzora v konkurendni druZbi.
m) OseOi ima poslovna razmeqa z drulbo ali z njo povezano druZbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb

- kot povezane osebe se Stejeji oZji druZinski dlani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugaee z
mano povezane osebe).
n) Oseba je ekonomsko ali osebno povezana z druZbo ali njenim poslovodstvom.

3 V 
"kl"du 

s 527. flenom ZGD-I se za poveaane dru2be Stejejo pravno samostojne druZbe, ki so v medseboinem

razmerju tako, da:
ima ena dru2ba v drugi veeinski dele2 (druZba v veiinski lasti in dru2ba
je ena druiba odvisna od druge (odvisna in obvladujoEa dru2ba);
so koncernske druZbe;
sta dve druibi vzajemno kapitalsko udeleZeni ali
so povezane s podjetni5kimi pogodbami.

b) Nisem zaposlen v druZbiali povezanidruZbi in nisem bil na takSnem poloZaju v zadnjih dveh
letih, razen 6e sem bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnistva, ki
ga priznava zakon, in nisem vodilnidelavec.

NE DRZI

c) Ne prejemam ve6jih dodatnih prejemkov iz druZbe ali povezane druZbe, razen plaoila, ki ga
prejemam kot dlan/predsednik nadzornega sveta ali Clanlpredsednik revizijske komisije
nadzornega sveta. Pod takSne dodatne prejemke se Steje tudi kakr5na koli udeleZba fri
delni5kih opcijah ali kakr5nih kolidrugih pla0nih shemah, povezanih z uspeSnostjo; ti prejemki
ne pokrivajo nesprejemljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vkljueno z
odloZenim nadomestilom) za prejSnje storitve v dru2bi (pod pogojem, da takSno hadomestilo ni
na noben nadin odvisno od nadaljevanja dela).

t
NE DRZI

d) Nisem ve6inskidruZbenik in tudi ne zastopam vedinskega druZbenika.

NE DRZI

e) Zdrulbo ali povezano druZbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih
stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delnidar, druZbenik, direktor ali vodilni delavec
osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stikivkljuCujejo poloZaj dobavitelja blaga ali storitev (vktjudno
s finandnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnim i storituami), poloZaj pomembne stran ke
in poloZaj organizacij, ki prispevke od druZbe aliod njene skupine.

NE DRZI

0

i)

Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali usluZbenec sedanjega ali nekdanjega
zunanjega revizorjaa v druzbi ali z zunanjim revizorjem povezane druzbe.

NE DRZI

g) Nisem izvrSni direktor ali dlan uprave/poslovodstua druge druZbe, v katerije izvr5ni direktor ali
dlan uprave/poslovodstva druZbe 6lan nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugaOe
povezaR z izvr5nimi direktorji oziroma elani uprave/poslovodstva preko sodelovanja v drugih
druZbah aliorganih

NE DRZI

h) V nadzornem svetu nisem ved kot tri mandate.

@

NE DRZI

Nisem bliZnji druZinski 6lan dlanov upravelposlovodstva ali oseb, ki so v poloZajih, omenjenih
v todkah od a) do h),

NE DRZI

DRZt

z ve6inskim deleZem);

4 zunaryirevizor druibe HESS, d.o.o. v zadnjih treh letih je druiba Emst & young d.o.o., Ljubljana.



j) Nisem dlan Sir5ega poslovodstva povezane druibe

NE DRZI

k) Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega porodila druZbe.

NE DRZI

l) Nisem preko druZbe/druge pravne osebe/s. p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v
kakr5nemkoli poslovnem ali konkurendnem odnosu z dru2bo.5

NE DRZI

m) Nisem 6lan organa nadzora v konkuren0nidruZbi.6

Glede naizkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:
Prosimo, da ustrezno obkroiite.

@ n*oOrisnega zunaniega 6lana reviziiske komisije nadzomega sveta,

Prosimo, da ustrezno obkro1ite.

vse trditve, kiso navedene zgoraj pod todkamia) do p), drZijo.

a2) kljub temu, da nekatere trditue, ki so navedene zgoraj pod toekami a) do p), ne drZi(jo)B:

eg sJg_9Olg9Zili aLl, p_otem v nadatievaniu ustrezno obkroiite r+log, zakai se navkliub obstoju
okoliSdin' ki predstavliaio potencialno nasprotie interesov pod do6kami a) do p), ne Steiete zi
odvisnega 6lana:
(obkro2ite lahko enega aliveE razlogov)

- potencialno naspro$e interesov nitrajnej5ega, ampak je zgolj prehodnega (za6asnega) zna6aja,

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in Stevil6nost ravnanj in odlocitev,
na katere se (lahko) nana5a potencialno nasprotje interesov,

- potencialno naspro{e interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasproga
interesov,

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost
objektivne presoje zunanjega ehna revizijske komisije nadzomega sveta,

- potencialno naspro{e interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti zna1aj
in moje preteklo ravnanje),

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno, ker moja neodvisnosttemelji na relevantni pravni
podlagi (npr. zakonu, statutu druZbe - v nadaljevanju navajam ustrezen akt).

ee ste obkroZili enega ali vee razlogov, potem tudiopisno z navedbo vseh pomembnih okolisdin oz.
pravnih podlag pojasnite, zakaj potencialno nasprotje interesov nitrajnej5egaznahjaali ni relevantno:

8 Kodeks v priporodilu 6.14.8 doloda, da morajo biti zunanji dlani revizijske komisije neodvisni in ne smejo biti v
poloiaju relevantnega morebitnega nasprotja interesov. Priporodilo 6.7.1,ki doloia, da lahko dlan nadzornega
sveta v i4avi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaie, da je navkljub obstoju okoliidin iz priloge 3 tega
Kodeksa neodvisen, tako da izkaie, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejSega znaiaja in ni relevantno, se
smiselno uporablja tudi za zunanje dlane revizijske komisije.

NE DRZI

n) Nimam poslovnih razmerijz druZbo ali z njo povezano druZbo (neposredno ali posredno preko
povezanih oseb - kot povezane osebe se Stejejo oZji druZinski 6lani, delodajalec, druge
kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugade z mano povezane osebe).7

NE DRZI

o) Nisem kako drugade ekonomsko aliosebno povezan zdrulbo ali njenim poslovodsfuom.

NE DRZI

p) Ne obstajajo druge okoli56ine, ki bi me spravljale v poloZaj odvisnosti, kot je ta poloZaj
opredeljen v Kodeksu oz. pod 1 te izjave

NE DRZI

Prosimo, da dodatno obrazloLite okoli56ine, 6e ste pri odgovorih pod todkami b), l), m), n) ali p)
odgovorili z >NE DRZI<<:

5 V primeru da ste izbrali odgovor ))TRDITEV NE DRZI(, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o
pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fiziine osebe), vrednost
pogodbe, izvr5ena pladila na osnovi te pogodbe, podatki o Stevilki raiuna in banki pogodbene stranke, odgovorne
osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla na nadzornem svetu druibe.

6 V primeru, da je va5 odgovor DTRDITEV NE DRZI<: 1". v nadaljevanju izjave navedite firmo konkurendne druibe,
njeno preteino dejavnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo razloga konkurendnosti ter 2. navedite ali je
druga druZba v kakrinemkoli poslovnem ali konkureninem odnosu zdrulbo, ki jo nadzorujete.

7 V primeru da ste izbrali odgovor >TRDITEV NE DRZI(, v nadaljevanju izjave navedite tudi naslednje podatke o
pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizidne osebe), vrednost
pogodbe, izvriena pladila na osnovi te pogodbe, podatki o itevilki raduna in banki pogodbene stranke, odgovorne
osebe pogodbene stranke, datum odobriWe pravnega posla na nadzornem svetu druZb.

I

DRZI

@*



B. odvisnega zunaniega 6lana revizijske komisije nadzornega sveta.

ee se navzlicdejstuu, da ste na vse trditve pod to6kamia) do j) odgovorili pritrdilno (>TRDITEV DRZI(),
izrekate za odvisnega zunanjega 6lana revizijske komisije nadzornega sveta, ker vaia odvisnost temelji
na relevantni pravni podlagi (npr. zakonu, statutu druZbe), prosimo navedite, za katero pravno podlago
gre (navedite akt):

DODATNO: Ne glede na to, ali se izrekate za odvisnega ali neodvisnega zunanjega 6lana revizijske
komisije nadzornega sveta, prosimo navedite tudi vse druge okoli56ine, zaradi katerih bi se lahko zna5li
v poloZaju potencialnega nasprotja interesov, in pojasnite stopnjo relevance:

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane iziave na spletnih straneh druibe.

Datum: 25.09.2A20 Podpis:
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