
Abanka v vpis novih delnic
Dokapitalizacija Jože Lenič: Delniški kapital je najžlahtnejši
Ljubljana - Abanka bo pred-
vidoma v teh dneh ATVP pre-
dložila prospekt za proda-
jo novih delnic, s katero želi
dobiti do največ 50 milijonov
evrov svežega kapitala. »Priča-
kujemo, da bo dokapitalizaci-
ja uspela,« je na tiskovni kon-
ferenci z Zavarovalnico Triglav
poudaril šef Abanke Jože Lenič.

Vanja Tekavec

Abanka, ki je leto 2011 končala s
119 milijoni evrov izgube, je na
nedavni skupščini dobila soglas-
je delničarjev za dokapitalizacijo,
s katero želi priti do nujno po-
trebnega svežega kapitala. Med
sedanjimi lastniki banke je trdno
zavezo (v obliki soglasja NS za so-
delovanje) za zdaj napovedala le
Zavarovalnica Triglav (33-odsto-
tna lastnica Abanke), drugi lastni-
ki banke pa se o sodelovanju pri
dokapitalizaciji formalno še niso
izrekli.

»Delniški kapital je najžlahtnejši
in najboljši. Veseli bomo, če bodo
delničarji zaupali v banko in bo
prva dokapitalizacija uspešna,« je
včeraj poudaril Lenič.

Povezovanje z Gorenjsko
banko še aktualno
Še vedno je na mizi tudi projekt
povezovanja Abanke in Gorenjske
banke, vendar bi ta potekal po-
stopoma, je na včerajšnji skupni
tiskovni konferenci pojasnil pred-
sednik uprave Triglava Matjaž Ra-
kovec.

»V Triglavu je zanimanje za
povezovanje med Abanko in Go-
renjsko banko, vendar je to treba
storiti po korakih; najprej je treba
dokapitalizirati Abanko, nato pre-
gledati možne načine združevanja.

Zanimanje za združevanje je tudi
pri drugih delničarjih obeh bank
in mislim, da je oblikovanje kapi-
talsko močne in razmeroma velike
banke za slovenski prostor tudi v
interesu regulatorja kapitalskega
trga,« je poudaril Rakovec.

Abanka in Gorenjska banka
imata najmanj enega skupnega
lastnika, to je kranjska Sava, ki
je približno 23-odstotna lastnica
Abanke in skoraj 49-odstotna la-
stnica Gorenjske banke.
Banka in zavarovalnica
na enem mestu
»Cilj povezovanja je dobiti dobro,
da ne rečem najboljšo finančno
institucijo, ki bo predvsem zado-
voljila stranke. Ti banki sta v po-
slovnih izzivih nesporno komple-
mentarni,« je poudaril Lenič.

Abanka in Triglav nista povezana
le lastniško, temveč tudi poslovno,
saj že od leta 2003 sodelujeta na
področju življenjskih, nezgodnih
in turističnih zavarovanj. Skoraj
devetletno partnerstvo bodo zdaj
nadgradili še s ponudbo zavarovanj
za dom (oziroma zavarovanj za ožje
premoženje) in prodajo bančnih
storitev prek zavarovalnice.

»Pogoj za uspeh bančnega zava-
rovalništva so močna bančna mre-
ža in dobri zavarovalniški produk-
ti. Stranke zaradi časovne stiske
pogosto želijo sklenitev zavaroval-
nih in bančnih produktov na enem
mestu,« je med drugim poudaril
Lenič, ki meni, da je uvajanje tako
imenovanega bančnega zavaroval-
ništva ena najpomembnejših stra-
tegij finančnih ustanov v zadnjem
desetletju.

Abanka in Triglav bosta partnerstvo nadgradila s ponudbo zavarovanj
za dom in prodajo bančnih storitev prek zavarovalnice, sta med drugim
povedala predsednika uprav Jože Lenič (na levi) in Matjaž Rakovec.
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BO NA SKUPŠČINI TRIGLAVA PADEL NADZORNI SVET?
Na današnji skupščini delničar-
jev Zavarovalnice Triglav se (še)
ne maje stolček sedanji upravi
Zavarovalnice Triglav, ki jo vodi
Matjaž Rakovec. Neuradno bi
lahko v vodstvo Triglava kmalu
prišel Marko Pogačnik (nekdanji
šef Soda), a Pogačnik nam je
odgovoril, da »o tem ne ve nič«.
Zagotovo pa bodo na skupščini
»rešetali« nadzorni svet in lahko
bi se zgodilo, da bo celo padel,
potem ko so predlagane vsaj tri
zamenjave. Sod je predlagal od-

poklic predsednika NS ZT Antona
Ribnikarja in člana Vladimirja
Uršiča, na njuno mesto bi postavil
Matjaža Jauka in Gregorja Kaste-
lica. V samem sklicu skupščine
je predlagano, naj se imenuje
na mesto nadomestnega člana
NS Jože Kaligaro, a Društvo MDS
bo, kakor je dejal predsednik
društva Rajko Stankovič, vztrajalo
pri svojem kandidatu Adolfu Zu-
panu, nekdanjemu vodilnemu v
Telekomu in Zavarovalnici Triglav.
Stankovič bo na skupščini zahte-

val pojasnila, zakaj Triglavu upada
tržni delež, ali držijo informacije,
po katerih naj bi bil vložek IFC v
Triglav International do njego-
vega izstopa visoko obrestovan.
Vprašal bo, kaj se dogaja v Triglav
Kopaoniku v Beogradu, saj je
tudi sam prejel pismo, ki govori
nepravilnostih, zaradi katerih bi
lahko imel Triglav milijonske ško-
de. Kako bo v imenu države na
skupščini glasoval Aukn, pa včeraj
še ni bilo znano.
SILVA ČEH


