POBUDA 40/33/26
Poročilo o zastopanosti spolov v organih vodenja in nadzora
državnih in borznih družb za leto 2019

Cilj: 40 % za člane nadzornih svetov in skupaj 33 % za člane nadzornih
svetov in uprav manj zastopanega spola
v borznih in državnih družbah do konca leta 2026
Kako blizu smo cilju 40% manj zastopanega spola v organih nadzora?

15 od 57
družb nima žensk
v organih
nadzora

11 od 57
družb manjka
vsaj še dve
članici

20 od 57
družb manjka
še ena članica

11 od 57
družb je cilj že
izpolnilo

Kako blizu smo cilju 33% manj zastopanega spola v organih vodenja in
nadzora skupaj?

16 od 57
družb nima žensk
v organih
nadzora

17 od 57
družb manjkata
še dve članici

9 od 57
družb manjka še
ena članica

15 od 57
družb je cilj že
izpolnilo
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