
Ljubljana - Delnica Nove KBM je vče-
raj, prvič po marcu 2009, ko so sve-
tovne borze zamajale težave ameriške
zavarovalniške skupine AIG, končala
trgovanje pod mejo osmih evrov za
delnico. Le nekoliko nad dokapita-
lizacijsko ceno delnice je Nova KBM
končala tudi trgovanje na varšavski
borzi, kjer so se zadnji posli sklepali
po 8,1 evra.

Tako se ruši tudi drugi argument
Agencije za upravljanje kapitalskih
naložb države (AUKN), in sicer da je
zaradi nizke cene dokapitalizacijske
delnice smiselno, da država pri do-
kapitalizaciji NKBM sodeluje. Za so-
delovanje države pri dokapitalizaciji
NKBM se je zavzemal tudi predsednik
odbora za finance v državnem zboru

Bogdan Cepič (SD). »Ni fer, da so mali
delničarji delnice NKBM kupovali tu-
di po 40 evrov, zdaj pa jim nekdo pove,
da so vredne le še osem evrov.Menim,
da to ni res in da so vredne veliko več,«
je sodelovanje države pri dokapita-
lizaciji upravičeval Cepič.

Kot smo že poročali, je odločitev
AUKN, da prisili Eles, Gen in Pošto k
vplačilu dokapitalizacijskih delnic,
prispevala celo k znižanju bonitetne
ocene Nove KBM. Mednarodna bo-
nitetna agencija Fitch je namreč med
razlogi za znižanje bonitetne ocene
izpostavila prav »nasprotujoče izjave
vlade med samo dokapitalizacijo ter
pomanjkanje jasne strategije glede
lastništva banke«. Znižana bonitetna
ocena utegne vplivati negativno tudi

na prihodnje zadolževanje Nove KBM
na mednarodnih trgih, saj analitiki
pričakujejo, da se jim bo zaradi tega
obrestna mera obveznic zvišala za do
0,1 odstotne točke, medtem ko bi se
za hibridne instrumente lahko zvišala
celo do 0,5 odstotne točke.

Medtem ko poslanci in AUKN ne
bodo nosili posledic posrednega so-
delovanja države pri dokapitalizaciji
NKBM, pa to ni mogoče trditi za dr-
žavne družbe, ki so bile prisiljene k
vplačilu delnic. V primeru, da bi se
delnica Nove KBM spustila do meje 7
evrov za delnico, bi to Pošti, Gen Ener-
giji in Elesu skupno prineslo kar okoli
šest milijonov evrov izgube, mp, trn
Avtorja sta lastnika delnic NKBM.


