
Delnice NKBM -
ničvreden papir (2)

Na moj članek 12. februarja 2012 v
Nedeljskem dnevniku (ND) v ru-
briki Odmevi so 19. februarja 2012
odgovorni Vseslovenskega zdru-
ženja malih delničarjev (VZMD)
posredovali ljubezniv odgovor, za-
to sem sklenila: »No, pa počakaj-
mo.«
A glej! Pred dnevi sem dobila prija-
zen telefonski poziv, naj se na dolo-
čenem mestu, kot imetnica delnic
NKBM, javim na informativni raz-
govor. Naivno sem celo pričakova-
la, da bo razgovor morda o mojem
zgoraj navedenem članku v ND,
vendar sem dobila prijazno ponud-
bo prodaje mojih delnic z »osreču-
jočo« vrednostjo 70 evrov, s kateri-
mi, poudarjeno, lahko grem v trgo-
vino na večji nakup. Dopovedovali
somi: »Menda jim tega ne boste da-
rovali? NKBM bo propadla. Ni kri-
va borza, država je kriva. Poštna
banka ima izgubo zaradi prisilnega
nakupa delnic (kolikor vem, ima
PB dobiček, seveda zmanjšan za
nakup delnic), saj vlagatelji ne ve-
do, kaj se dogaja, in tako dalje. Ko
sem prodajo odklonila, češ da sem
že desetkrat več podarila in se pož-
vižgam na 70 evrov, sembila nevlju-
dno odpravljena: »Če ne želite pro-
dati, sva opravili! « Mislila sem si, da
ob takem poslovanju ne bo propa-
dla le NKBM, po malem bo propa-
dla tudi država. Naša goljufiva de-
mokracija nima meja. In za to sem
se pripeljala 50 kilometrov daleč.
Zanima me, kaj na to ponudbo pra-
vi VZMD!?
Sama pa razmišljam naslednje:
Kdo za tem tiči kot »dobrosrčni«
darovalec?
NKBM ima novo vodstvo in nov
nadzorni svet, zato upam, da bo sle-
dilo strokovno in pošteno poslova-
nje, kar je osnova za izboljšanje ce-
ne delnic. Nekdo v tem že vidi veli-
ke dobičke in misli: »Kaj pa se mali
delničarji spoznajo na delniško po-

slovanje!« Morda je za tem celo
NKBM sama. Na tak način bi se ze-
lo poceni znebila malih delničarjev.
Delnice bi za tem ponovno pridobi-
le na vrednosti in po višji ceni bi šle
zopet dobro v prodajo. Je tudi ena
od možnosti za dokapitalizacijo.
Zakaj je kriva država?
Kdo je država? To smo mi, državlja-
ni, ki nismo prav nič krivi! Krive so
vlade in državni zbori vsi po vrsti,
ker podjetij v državni lasti ne znajo
strokovno voditi. Morda to delajo
celo namenoma! Kdo ve. Krivi so
tudi preplačani člani vodilnih in
nadzornih svetov, ki so skorumpi-
rani ali nesposobni. Seveda ne vsi!
Za vsakim dejanjem stoji subjekt -
človek, ki je po službeni dolžnosti
odgovoren za svoja poslovna deja-
nja in bi moral biti za dokazane ne-
pravilnosti kaznovan, za škodo, ki
jo je povzročil, pa tudi denarno
kaznovan. Tu seveda nastopi odgo-
vornost pravosodja, ki je žal tudi
ni.
Ali je bil nakup delnic domačih
podjetij po nalogu AUKN, ob pred-
videni prodaji delnic na varšavski
borzi, koristen ali škodljiv?
To lahko samo ugibamo. Res pa je,
da je ostanek delnic po odkupu do-
mačih podjetij na varšavski borzi za
bodočega lastnika mnogo premaj-
hen, zato tudi ni povpraševanja.
Vprašanje je, ali je bil namen odku-
pa delnic tujega vlagatelja usmer-
jen poslovno ali izkoriščevalsko.
Še vedno mislim, da za vsem tem ti-
čijo »temne sile« in daje treba dose-
danje poslovanje NKBM temeljito
razčistiti, da bo banka ponovno do-
bila zaupanje svojih lastnikov in
komitentov.
Ker je to druga največja banka v
Sloveniji, ji v nadalje želim uspešno
poslovanje in seveda tudi dvig vred-
nosti njenih delnic v korist banke in
lastnikov. Brigita Živec, Maribor


