IZJAVA O NEODVISNOSTI DIREKTORJA ANEPRE dNINE d.O.O.
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Podpisani

skladno z 59 elenom Zakona
interesov:

o
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Slovenskem drzavnem holdingu (ZSDH-'l), s6 izrekam glede potencialnih nasprotij

Moj bliinji druZnski dlan ne opravlja funkcije izvrsnega direktoia ali dlana nadzomega sveta

druZbe

Anepremi&rine d.o.o. ali z njo povezane druibe in taksne funkcije ni opravljal v zadnjih petih letih.
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NE DRZ|

Z druZbo Anepremienine ali z njo povezano druZbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel/a pomembnih
poslovnih stikovl tako neposredno kot tudi ne kot partner, delniear, direktor ali vodilni delavec druge druZbe.

@,

NE

DMI

Niti jaz niti moJ bliZnji druzinski elani nismo in tudi v zadnjih treh letih nismo bili imetnik poslovnega deleza ali
partner/ica ali usluibene/ka sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v druzbi Anepremidnine ali z njo
povezanidruzti
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NE DRzI

lzvrsni/a direktor/ica ali dlan/ica uprave druge druzbe, v kateri sem dlan nadzomega sveta, ni istodasno izvrsni
direktor ali dlan uprave druzbe Anepremidnine.
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NE DRzI

Druge okoliSeine, ki jih je potrebno ustrezno nadzorovatj ali odpraviti, sicer bi pomenile ali bi lahko po\rzrodile
nasprotie interesov2

Nasprotje interesov je polozaj, ko je zaradi okolisdin na strani dlana uprave, ogrozeno ali bi lahko bilo ogrozeno nepristransko
in objektivno izvalanje nalog oziroma odlocanje alana uprave v razmerju do interesov banke, vkljudno z interesi banke na
podrodju konkurence. Pri presoji nasprotja interesov se upostevajo vse okoliSaine, zlasti pa ekonomske, politiane in druge
okolisdine, ki so neposredno povezane s elanom uprave in z drugimi pravnimi ali fizidnimi osebami, ki imajo skupne interese
s alanom uprave.

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh druibe.
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Pomemben neposredni in posredni poslovni stik po '!2. dlenu Sklepa o skrbnosli alanov uprave in nadzomega sveta
dlanstvo v organih upravljanja ali nadzora drugih druZb, zaradiaesarje potrebno uslrezno ravnanje pri sprejemanju odlocitev

2 Npr.

