На основу члана 368. Закона о привредним друштвима и члана 60. Статута „ГЛОБОС
ОСИГУРАЊА“ А.Д.О. Београд, Надзорни одбор даје

ИЗЈАВУ О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

1) „ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. примењује сопствени Кодекс корпоративног
управљања (бр. 45/2017 од 28.02.2017.г.), односно правила и принципе којима су
прописани начин управљања и надзор над радом органа Друштва у циљу
омогућавања транспарентности пословања и заштите права акционара.
Кодексом корпоративног управљања успостављају се принципи добрих пословних
обичаја и праксе у домену корпоративног управљања који омогућавају равнотежу
утицаја његових носилаца, јачање поверења акционара и инвеститора друштва, све
у циљу дугорочног пословног развоја Друштва.
У објављивању информација и извештавању Друштво поштује стандарде
корпоративне праксе и одредбе Закона о осигурању, Закона о привредним
друштвима, Закона о тржишту капитала, подзаконских аката Народне банке
Србије, Комисије за хартије од вредности, Београдске берзе, рачуноводствених
стндарда, континуирано развијајући и унапређујући свој систем корпоративног
управљања.
Органи Друштва, сваки у оквиру своје надлежности, старају се о примени Кодекса
корпоративног управљања, редовно прате његово спровођење и усклађеност
понашања и активности Друштва, његових органа и његових чланова са
установљеним принципима.
2) Постојање и начин рада органа Друштва уређени су у складу са важећим законима.
У Скупштини акционара као највишем органу Друштва обезбеђен је равноправан и
једнак третман акционара на начин да акције исте класе дају иста права и заштиту
акционара.
Делокруг и начин рада Скупштине регулисани су одредбама Закона о привредним
друштвима, Закона о осигурању, Статутом и Пословником о раду Скупштине
Друштва.
Акционари су правовремено и потпуно информисани о пословању и битним
корпоративним променама, изменама аката Друштва и обавештавани о сазивању
скупштине, као и о донетим одлукама у складу са законом.

У свом пословању Друштво примењује добру праксу корпоративног управљања
обезбеђујући поштовање и остварење права акционара, оквира и начина деловања
носилаца корпоративног управљања у Друштву и контролу њиховог рада.
Друштво организује, примењује и развија ефикасан систем управљања, који
укључује управљање ризиком, систем интерних контрола, интерну ревизију и
актуарство, обезбеђујући контролу законитости пословања на принципима који
обезбеђују објективност, квалификованост и независност свих интерних
контролних функција у обављању својих послова.
3) Друштво поштује правила о транспарентности пословања у погледу објављивања
информација и извештавања у циљу јачања поверења акционара и инвеститора и
обезбеђења дугорочног пословног развоја Друштва.
У примени Кодекса корпоративног управљања није било одступања од утврђених
принципа.
Ова Изјава саставни је део годишњег Извештаја о пословању Друштва за 2017. годину.
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