
Abanko bo reševala Zavarovalnica Triglav. Z; 3 kakšno ceno?

Zavarovalnica Triglav bi od banke odkupila
do 25 milijonov evrov podrejenih papirjev

H Monika Weiss, Tanja Smrekar
fmance@fmance.si

Abanka v dokapitalizaciji,
ki se konča danes opolnoči,
najverjetneje ne bo zbrala
potrebnih 50 milijonov
evrov. A rezervni scenarij
obstaja: največja lastnica,
Zavarovalnica Triglav, Abanki
zagotovi kapitalsko trdnost
z odkupom do 25 milijonov
evrov novih podrejenih
dolžniških instrumentov.
Obstaja več pogojev.

Da bo prvi človek Abanke
Jože Lenič po lanski rekordni
izgubi banke (119 milijonov
evrov) in zdajšnji lastniški

sestavi težko zbral potreben
kapital, je potrdil že prvi krog
dokapitalizacije. Predkupno
pravico je izkoristilale peščica
malih delničarj ev banke; vpla-
čanih j e bilo le za 694 tisoč evrov
novih delnic. Z uspešno doka-
pitalizacijo bi se število delnic
Abanke sicer podvojilo.

Kranjska Sava, kije zdaj s
23,8 odstotka druga največja
lastnica Abanke, je takoj napo-
vedala, dadenarjaza dokapita-
lizacijonima.Največjalastnica,
Zavarovalnica Triglav (25,6
odstotka), je vplačilo propor-

cionalnih 12,8 milijona evrov
potrdila - a pod odložnimi
pogoji, ki pa se niso izpolnili.
Včeraj so nadzorniki Triglava,

ki jih vodi Igor Mihajlovic, sicer
odločili, daje omenjeno vplači-
lo v drugem krogu še mogoče.
A spet pod odložnimi pogoji,
ki pa so tako rekoč nedoseglji-
vi; recimo, da bodo vplačane
vse dokapitalizacijske delnice
Abanke, da po končani doka-
pitalizaciji državne družbe ne
bodo imele več kot tretjino gla-
sovalnih pravic (torej da jim
vrnejo glasovalne pravice) ter
da bo imel Triglav najmanj 25
odstotkov glasovalnih pravic.
Spomnimo: če bi Sod prodal
2,2-odstotni delež v Abanki, bi
državne družbe dobile nazaj
glasovalne pravice v Triglavu.
A to se včeraj do večera še ni
zgodilo.

Možnosti za rešitev Abanke
Če dokapitalizacija ne uspe,

stavigri dva rezervna scenarija:
1. Abanka izda podrejene

dolžniške instrumente, ki jih
do zneska največ 25 milijonov
evrov odkupi Zavarovalnica
Triglav z namenom zagotovi-
tve kapitalske trdnostibanke, so
potrdili nadzorniki Triglava. To
bo sicer Triglav storil pod odlo-
žnimi pogoji, kibodo - takoTri-

glav - zagotovili vračilo vloženih
sredstev ob uspešno izvedeni
naslednjidokapitalizacijiAban-
ke. Zapleti so možni. Možno je,
dabodoobdrugidokapitalizaci-
j i izključene predkupne pravice
zdajšnjih delničarjev.

2. Viriblizu Abanki omenjajo
tudidrugiverjetniscenarij zano-
vo dokapitalizacijo: sklicana bo
nova skupščina, na kateri delni-
čarjiglasujejooizdajidokapitali-
zacijskihdelmcponizjicenLZdaj
so po sedem evrov in so za dva
evra dražje, kot so zdaj vredne
delnice Abanke na borzi. Cenej-
še dokapitalizacijske delnice bi
pritegnile več vlagateljev, tudi
zunanjih, ocenjujejo naAbanki.

Viriblizu Abanki zagotavljajo,
da rezervni scenariji so (združe-
vanjez Gorenjsko banko naj bi se
nadaljevalo po dokapitalizaciji),
dajimBanka Slovenije ni postavi-
la »končnegaroka« in danebo po-
trebna tako imenovana »fire seli«
oziroma razprodajapremoženja.
Skupina Abanka je v prvem pol-
letju izkazala 15,7 milij ona evrov
čiste izgube, glavni strošek so bile
nove oslabitve in rezervacije (41,8
milijonaevrov). Vir blizu Abanki
trdi, daje banka večino slabitev
že naredila in novih večj ih šokov
ne pričakuje: »Tvegana ostaja
avtoindustriia« •
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