
Novi zapleti glede Abanke

Državni blok ostal brez glasovalnih pravic v Abanki - ATVP pričakuje, da bodo državni lastniki
objavili prevzem Abanke ali zmanjšali svoj delež v banki pod prevzemni prag v višini 25 odstotkov
Ljubljana - Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki jo vodi Damjan
Žugelj, je včeraj Zavarovalnici Triglav, Sodu, Mobitelu in Hitu odvzela gla-
sovalne pravice v Abanki. Skupaj je ATVP »zamrznila« skoraj 38 odstotkov
glasov v banki.

Odvzem glasovalnih pravic sku-
pini lastnikov, nad katerimi bolj ali
manj bedi država, je včeraj sprejel
svet Agencije za trg vrednostnih
papirjev (ATVP), ki ga vodi njen
direktor Damjan Žugelj, v njem
pa so še Anka Čadež, Ivan Kukar
in Primož Pinoza. Kot je razvidno
iz izreka ATVP, so brez glasovalnih
pravic ostali uvodoma že omenjeni
Zavarovalnica Triglav, Slovenska
odškodninska družba (Sod), novo-
goriški Hit in Mobitel.

»Lahko potrdim, da smo odvzeli
glasovalne pravice, vsebine odloč-
be pa ne, saj imajo stranke možnost
pravnega ugovora,« je bil včeraj s
pojasnili kratek Damjan Žugelj, di-
rektor ATVP. V tej zdaj pričakujejo,
da bodo državni lastniki objavili
prevzem Abanke ali zmanjšali svoj
delež v banki pod prevzemni prag
v višini 25 odstotkov.

Kot smo v Delu že poročali, je
ATVP k prevzemu Abanke pozva-
la po tem, ko je ugotovila, da je
država, ki v tretji največji banki že
presega prevzemni prag v višini 25
odstotkov, letos spomladi še pove-
čala svoj vpliv v njej. Izvirni greh
je storila Luka Koper, ki je marca

letos pridobila 174 delnic Abanke
in s tem dala ATVP povod za ukre-
panje po noveliranem zakonu o
prevzemih.

Natančneje: Triglav, Sod, Hit in
Mobitel so več kot tretjino Aban-
ke sicer obvladovali že pred spre-
jemom zakona o prevzemih leta
2008, vendar jim prevzemne po-
nudbe takrat ni bilo treba objaviti.
To pa se mora zgoditi, če kateri od
lastnikov svoj delež še poveča. Prav
to se je zgodilo, ko je Luka Koper
marca letos kupila nekaj več kot
100 delnic Abanke, ki jih je med-
tem že odprodala.
Prodaja Abanke
poteka po načrtu

Odvzem glasovalnih pravic bi
lahko precej zamajal trenutna raz-
merja moči v Abanki, kjer se za pre-
vlado že nekaj časa bojujeta kranj-
ska Sava in država. Trenutno se zdi,
da je zamrznitev glasovalnih pravic
predvsem v prid Savi, ki obvladuje
skoraj četrtino Abanke in si že ne-
kaj časa prizadeva za njeno združi-
tev z Gorenjsko banko.

Še drugače: ob odsotnosti glaso-
valnega stroja države bi Sava lahko
predlagala združitev z Gorenjsko

banko ali celo zamenjala nadzorni
svet, če bi za to zbrala dovolj glasov.
Po drugi strani se zdi, da zamrzni-
tev trenutno ni niti v prid kranj-
skemu holdingu; zadnja je namreč
pred časom napovedala odprodajo
svojega, skoraj četrtinskega deleža
Abanke, težko pa je verjeti, da bi bil
(tuji) kupec pripravljen kupiti ban-
ko, v kateri delničarska razmerja
niso urejena.

»Z Zavarovalnico Triglav in dru-
gimi delničarji Abanke, ki so v pre-
težni državni lasti, imamo vseskozi
korektne poslovne odnose, na kate-
re ne takšna ne drugačna odločitev
ATVP v zvezi z omenjeno proble-
matiko ne bo imela negativnega
vpliva. S tem pa tudi ne na proces
prodaje Abanke, ki poteka po spre-
jetem načrtu,« so se včeraj odzvali v
kranjski Savi.

Nasprotna stran postopka ATVP
ni želela komentirati, prav tako
še ni jasno, ali bodo »kaznovani«
lastniki Abanke odločbo ATVP po-
skušali izpodbijati na vrhovnem
sodišču.
Vanja Tekavec


