
Hazabent po Novi KBM
in NLB v Abanko

Sprejeta možnost 50-mili-
jonske dokapitalizacije
Abanke in imenovani
dodatni novi člani nadzor-
nega sveta, med katerimi
je najbolj presenetljivo
ime Andrej Hazabent
DAMIJAN TOPLAK
Da so bili pogovori in dogovori med
največjimi delničarji Abanke Vipa
pred včerajšnjo skupščino delničar-
jev precej intenzivni, kaže tudi dokaj
usklajeno glasovanje na sami skupšči-
ni, ki se je je udeležilo domala 84 od-
stotkov kapitala z glasovalno pravico,
četudi Zavarovalnica Triglav, Sod, Hit
in Telekom Slovenije s skupno 34,92
odstotka vseh delnic Abanke Vipa na
skupščini še zaradi lanske odločbe
ATVP niso imeli glasovalnih pravic.
Po pričakovanjih so bili v devetčlan-
ski nadzorni svet namesto Simona
Zdolška, Uroša Rožiča, Janeza Bo-
horiča in Igorja Stebernaka, slednji
kmalu po pridobitvi bančne licence
prihaja v upravo Abanke Vipa, imeno-
vani Andrej Andoljšek, član uprave
kranjske Save, pa Andrej Slapar, član
uprave Zavarovalnice Triglav, že pr-
votno je bila predlagana tudi upoko-
jena bančnica Kristina Ana Dolenc,
ki je bila nazadnje v NLB direktori-
ca sektorja deviznega poslovanja, z
nasprotnim predlogom, ki ga je na
sami skupščini podal NFD, pa je bil
v nadzorni svet Abanke imenovan še
Andrej Hazabent, ki je bil v preteklo-
sti že predsednik uprave Nove KBM
in član uprave NLB, sedaj pa bo očitno
skrbel za varen nadzor še v tretji naj-
večji slovenski banki.

Kako so prišli
do cene sedem evrov
Četudi ima Abanka Vipa vsega 1075
delničarjev, se je včerajšnje skupščine
delničarjev udeležilo vsaj 150 ljudi, ki
jim je Jože Lenič, predsednik uprave
Abanke Vipa, najprej predstavil zna-
čilnosti lanskega poslovanja, ko se je
bilančna vsota (obseg poslovanja) zni-
žala za sedem odstotkov, na 4,22 mi-

lijarde evrov, vrednost kapitala (228
milijona evrov) pa celo za 37 odstot-
kov, kar je predvsem posledica lani
ustvarjene izgube v višini 119,2 mi-
lijona evrov, za katero je v največji
meri "zaslužnih" 188,5 milijona evrov
neto oslabitev in rezervacij. In ker je
banki, meni Lenič, količnik najbolj
kakovostnega kapitala (Core Tier I)
lani upadel na vsega 6,4 odstotka, je
bila za včerajšnjo skupščino predlaga-
na 50 milijonov evrov vredna doka-
pitalizacija banke, ki so jo delničarji

z 92,78 odstotka na skupščini priso-
tnih delnic z glasovalno pravico tudi
podprli. Predstavnika malih delničar-
jev, Boris Šešek in Rajko Stankovič,
sta ob tem menila, da je dokapitali-
zacijska cena novoizdanih delnic pri
sedmih evrih oziroma 22 odstotkih
lanskoletne knjigovodske vredno-
sti (pre)nizka, in predlagala, da se ta
opravi nekaj mesecev kasneje, ko bi
se poslovanje izboljšalo in bi z isto ko-
ličino delnic lahko banka zbrala več
kot 50 milijonov evrov. Hkrati je bila
v imenu društva MDS in vseh njego-
vih pooblastiteljev napovedana mo-
žnost vložitve izpodbojne tožbe.
Jože Lenič, prvi mož Abanke Vipa,
pa je razložil, da je zunanji svetova-
lec Deloitte ocenil vrednost delnice
Abanke med devet in evri evri, od
srednje vrednosti deset evrov so od-
šteli 30-odstotni diskont, po kolikr-
šnem so se v zadnjem obdobju glede
na tržno ceno delnice prodajale del-
nice evropskih bank, ter prišli do do-
kapitalizacijske cene sedem evrov za
delnico.

Sava in Zvon
ne bosta kupovala?
Ob vsem tem se špekulira, da kranj-
ska Sava (ki v bilancah še vedno vre-
dnoti delnice Abanke nad 20 evrov)
in Zvon Ena Holding - v stečaju nizki
ceni delnice navkljub kot 26,07-odsto-
tna lastnika Abanke pri dokapitaliza-
ciji ne bi sodelovala, v Zavarovalnici
Triglav pa bi kasneje podali prevze-
mno ponudbo po sedem evrov. Po
naših zanesljivih informacijah pa
naj bi v Zavarovalnici Triglav, ki je
25,6-odstotna lastnica Abanke, naj-
prej del delnic odsvojili, da tudi po
sodelovanju pri dokapitalizaciji ne

Lastništvo Abanke Vipa na dan
30. maj 2012

Osnovni kapital banke znaša
30,045.067,60 EUR inje sestavljen
iz 7,200.000 rednih delnic.

Naziv Št. Delež
delničarja delnic (v %)

Zavarovalnica triglav, d.d. 1,843.377 25,60
Sava, d.d. 1,715.841 23,83
Gb, d.d., Kranj 1,061.220 14,74
Triglav vzajemni 527.258 7,32
skladi - delniški
Triglav steber i
Hit, d.d., Nova Gorica 442.705 6,15
Vipa holding, d.d. 266.896 3,71
Daimond.d.d. 255.907 3,55
Zvon ena holding, d.d. - 174.331 2,42
v stečaju

Slovenska odškodninska 161.119 2,24
družba, d.d.
Nfd 1, delniški podsklad 106.000 1,47
Skupaj 6,554.654 91,04

VEČER Vir: Abanka

bi presegli prevzemnega praga, ki je
po novem pri 33 odstotkih lastništva,
kasneje pa naj bi bila banka prodana
potencialnemu (tujemu) strateške-
mu lastniku. Vsekakor bo dogajanje
okrog poslovanja in lastništva tretje
največje slovenske banke tudi v pri-
hodnjih mesecih še kako pestro in za-
nimivo ...

Vrhovno sodišče RS je, kot se je
izvedelo včeraj, zavrnilo tožbe
zaradi odločbe Agencije za trg
vrednostnih papirjev zoper delni-
čarje Abanke Vipa, ki imajo v lasti
skupno 34,92 odstotka vseh delnic
Abanke Vipa in jim je agencija
zaradi preseganja prevzemnega
praga odvzela glasovalne pravice.
Glasovalne pravice tako ostanejo
zamrznjene, (gr)



Dokapitalizacija
po ceni sedem
evrov za delnico,
kar je dobra petina
knjigovodske
vrednosti


