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Slovenske banke letošnji
bilančni dobiček uporabljajo
za ustvarjanje rezerv in
izboljšanje kapitalske
osnove. Med lastnike delijo
manj kot prejšnja leta, če
sploh kaj.

Na skupščini NKBM - ta
banka je s skoraj 102 tisoč del-
ničarji javna družba z največ
delničarji pri nas - so delničarji
podprli predlog uprave in nad-
zornega sveta (NS), da letos ne
izplačajodividend. Tako so 2,89
milijona evrov bilančnega do-
bička banke iz poslovnega leta
2009 razporedili v rezerve. »S
tem bo banka okrepila temelj-
ni kapital in povečala varnost
poslovanja, s tem pa vrednost
banke,« sta pred skupščino
predlogutemeljevala uprava in
NS banke. Lani so delničarji za
poslovno leto 2008 izglasova-
li bruto dividendo 20 centov,
letos pa uprava predlaga, da
se dividende ne razdelijo med
lastnike.

VZMD predlaga 11 centov
dividende na delnico

Pred skupščino je Vseslo-
vensko združenje malihdelni-
čarjev (VZMD) z nasprotnim
predlogom zahtevalo delitev
celotnega bilančnega dobička
med delničarje, kar pomeni,da
bi bruto dividenda na delnico
znašala 11 centov. »NKBM je
lani poslovalanad povprečjem
bančnega sektorja. Delničarji
so imeli, zlasti glede na ude-
ležbo pri javni prodaji delnic
in dokapitalizacijo, v zadnjih
dveh letih precejšnjekapitalske
izgube,« je nasprotni predlog
utemeljil predsednik VZMD
Kristjan Verbič. Z njim se ne
strinja analitik KD Banke Bo-

jan Ivane, ki pravi, daje v danih
razmerah smiselno obdržati
dobiček, saj je ta simboličen.
»V korist vlagateljev je, da se
dividende ne izplačajo.NKBM
ima začrtano strategijo, ki zah-
teva močno kapitalsko ustre-
znost, neizplačilo dividende
pa bi to okrepilo. Tudi malim
vlagateljem bi morda moralo
že biti jasno, da cena delnice
po izteku datuma za upravi-
čenost do dividende upade za
podoben znesek. Poleg tega so
fizične osebe obdavčene po višji
davčni stopnji za kratkoročne
kot za dolgoročne kapitalske
dobičke. Povprečen znesek iz-
plačila bi lahko male vlagatelje
le razjezil,« pojasnjuje Ivane.
SKB materi izplačala
6,81 milijona evrov

Delničarji SKB so na skup-
ščini 21. maja potrdili, da se od
skupaj 70,3 milijona evrov bi-
lančnega dobička, ki ga je banka
izkazovalakonec leta 2009, za
dividende nameni 6,83 milijona
ali 0,54 evra na delnico. Veči-
no dividend, 6,81 milijona, bo
dobila francoska skupina Soci-
ete Generale (SG) kot večinska
lastnica SKB. Mali delničarji,
ki imajo skupaj manj kot 0,3
odstotka SKB, pa bodo prejeli
skupno 20 tisočakov bruto di-
vidend. Preostalih 63,47 milijo-
na evrov bilančnegadobička bo
banka, ki je lani ustvarila 21,9
milijona evrov čistega dobič-
ka, pustila nerazporejenega
na postavki zadržani dobiček.
Lani so delničarji na skupšči-
ni izglasovali bruto dividendo
0,63 evra, kar je devet centov
več kot letos.

Abanka letos skromnejša
Lastniki Abanke so na skup-

ščini 27. maja potrdili, da gre
za dividende letos 4,5 milijona
evrov ali 63 centov bruto na

delnico, kot je tudi predlagala
uprava. Preostalih 5,7 milijona
bilančnegadobičkaješlovdruge
rezerve iz dobička. To je pribli-
žno tretjino manj, kot je znašalo
izplačilo lastnikom za poslovna
leta 2006, 2007 in 2008, ko je
bila bruto dividenda na delnico
1,01 evra. Leta 2005 je banka la-
stniku na delnico izplačala 220
tolarjev oziroma 0,92 evra bruto
dividende.
Banka Celje s 5,50 evra
dividende

Delničarji Banke Celje so 8.
junija na skupščini potrdili vse
predlagane sklepe, skupaj z de-
litvijo dobička.Od 3,39-milijon-
skega bilančnegadobičkabanke
s konca minulega leta bo ostalo
v rezervah banke 590 tisočakov,
preostalih 83 odstotkov ali 2,8
milijona evrov pa si bodo prek
dividend izplačali lastniki. Bruto
dividenda na navadno in pred-
nostno delnico tako znaša 5,50
evra,kar je skoraj polovico manj
od lanske dividende v vrednosti
9,92 evra. Pol dividend bo kot
največja lastnica dobila NLB,
državna odškodninska družba
in NFD 1, ki imata po slabo de-
setino banke, pa bosta prejela
262 oziroma258 tisočakov bru-
to dividend.
Po lanski ničli Banka Koper
letos z 12,61 evra
na delnico

DelničarjiBanke Koper so
na skupščini 4. junijaodločili,
da gre za dividende 6,69 mili-
jona evrov ali 99,9 odstotka
bilančnega dobička banke.
Bruto dividenda tako znaša
12,61 evra, za poslovno leto
2008 pa jih niso izplačali. Do
konca julija bo banka Intesa
Sanpaolo kot 97,3-odstotna
lastnica prejela 6,5 milijona
evrov bruto dividend, Elektro
Primorska, kije z 0,7 odstotka



drugi največji lastnik Banke
Koper, skoraj 47 tisočakov,
Kraški vodovod 20 tisočakov
in 610 malih delničarjev skupaj
dobrih 113 tisočakov. Preosta-
lih 3.045 evrov iz bilančnega
dobička, ki gaje Banka Koper
izkazovalakonec leta 2009, bo
šlo za oblikovanje statutarnih
rezerv.

Probanka med lastnike
približno petino bilančnega
dobička

Delničarji Probanke so na
skupščini 3. junija potrdili vse
predlagane sklepe, skupaj z
delitvijo 16,3 milijona evrov
bilančnega dobička s konca
prejšnjega leta. Za izplačilo
dividend bodo namenili 3,5
milijonaevrov, preostalih12,8
milijona pa bo ostalo v neraz-
porejenem dobičku.
Gorenjska banka
z dodatno dividendo

Delničarji Gorenjske banke
so na letošnji skupščini izgla-
sovali vse sklepe, tudi izplačilo
dodatne dividende v vredno-
sti 30 evrov bruto na delnico.
Gorenjska banka je namreč
že konec marca izplačala za
12,2 milijona evrov vmesnih
dividend oziroma dividendo
40 evrov bruto na delnico, zdaj
pa bo za dividende dala še 9,17
milijona evrov. Od tega bo Sa-
va dobila 4,6 milijona evrov in
Merkur 1,3 milijona, preosta-
lih 474 delničarjev pa skupaj
3,27 milijona evrov.Preostalih
3,3 milijona evrovbilančnega
dobička Gorenjske banke so
prenesli v prihodnja leta.

NLB verjetno brez dividend
Uprava pod vodstvom Bo-

ža Jašoviča in nadzorni svet
največje slovenske banke
NLB delničarjem predlagata,
da banka letos ne izplača di-

vidend. Delničarji, največja
sta država in belgijska KBC,
bodo na skupščini 30. junija
tako glasovali o sklepu, da je
bilančni dobiček NLB konec
leta 2009 znašal nič evrov in da
se čista izguba poslovnegaleta
2009 v vrednosti 23,6 milij ona
evrov pokrije v breme rezerv
iz dobička. •

DIVIDENDE SLOVENSKIH
BANK

DIVIDENDA DIVIDENDA
2008 (V 2009 (V

BANKA EUR) . EUR)

Abanka 1,01 0,63

Banka Celje 9,92 5,5
Banka Koper 0 12,61

NKBM 0,2 0

SKB 0,63 0,54

NLB 0.33 JE npredlaga 0

Viri: feanke



►► Zavedamo se objavljene dividendne
politike ob javni prodaji naših delnic,
a je bilančni dobiček, ki bi bil na voljo
za delitev, zaradi zdajšnjih razmer
razmeroma skromen.
► Tako je nedelitev bilančnega dobička med lastnike pojasnil Matjaž
Kovačič, predsednik uprave NKBM.


