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Ljubljana - Dolgoletna člana uprave
Abanke Vipe Gregor Hudobivnik in
Radovan Jereb sta po neuradnih in-
formacijah na pobudo nadzornega
sveta in predsednika uprave Abanke
Vipe Jožeta Leniča včeraj odstopila iz
uprave tretje največje slovenske ban-
ke.

»V tem trenutku ne morem ničesar
komentirati,« je bil včeraj kratek Le-
nič, ki naših informacij ni želel ne
potrditi ne zanikati. Podrobnosti od-
stopa Hudobivnika in Jereba za zdaj
še niso znane, po naših informacijah
pa naj bi se z nadzorniki dogovorila
za sporazumno prekinitev mandata.
Ker mora imeti Abanka Vipa najmanj
dva člana uprave, bo najmanj eden
od njiju v upravi ostal, dokler do-
sedanjemu članu uprave Zavaroval-
nice Triglav Igorju Stebernaku Ban-
ka Slovenije ne podeli licence za
opravljanje funkcije člana uprave.

Odstop Hudobivnika in Jereba naj
bi bil povezan zlasti s slabim vo-
denjem banke, ki sta jo s svojimi
odločitvami pripeljala v položaj, ko
mora po rekordno nizkih cenah iskati
svež kapital. Z delom Hudobivnika in
Jereba, ki so ju delničarji včeraj celo
pozvali, naj vrneta variabilni del pla-
če, je vse prej kot zadovoljen tudi
Matjaž Rakovec, predsednik uprave
Zavarovalnice Triglav, ki ima v lasti
četrtino Abanke Vipe. »Prišel je čas,
ko je treba jasno povedati, kdo je
odgovoren za slaba posojila Abanke,
ki so povzročila tako visoko izgubo.
Po mojem mnenju ljudje, ki so odo-
bravali ta posojila, niso več primerni,
da sodelujejo pri upravljanju banke,«
je bil v intervjuju za Dnevnik v za-
četku maja kritičen Rakovec.

Na zahtevo enega od članov na-
dzornega sveta trenutno v Abanki
sicer poteka notranja revizija posojil,
ki so Abanki povzročila največje iz-
gube. Po neuradnih informacijah no-
tranji revizorji pregledujejo zlasti po-

sojila cerkvenima holdingoma Zvon
Ena in Zvon Dva, Skupini Viator &
Vektor in SCT Prav slabitve posojil
omenjenim štirim družbam so na-
mreč prispevale ključen del k lan-
skoletni izgubi, ki je na ravni matične
družbe znašala skoraj 120 milijonov
evrov.

Izgube zaradi rekordnih oslabitev
bodo v Abanki poskušali pokriti s 50-
milijonsko dokapitalizacijo, ki so jo
včeraj potrdili tudi delničarji banke.
Na izglasovano dokapitalizacijo po
vsega 7 evrov za delnico je društvo
Mali delničarji Slovenije (MDS) sicer
napovedalo izpodbojno tožbo, ki pa
samega postopka dokapitalizacije ne
bo zaustavila. »Dokapitalizacija je za
poslovanje banke nujna, pri zadnjih
dokapitalizacijah pa so morale tudi
evropske banke pristati na okoli 30-

odstotni diskont v primerjavi s tržno
ceno,« je na očitke nekaterih malih
delničarjev, da je cena dokapitali-
zacijske delnice določena prenizko,
odgovoril Lenič.

Včerajšnja skupščina je sicer mi-
nila brez večjih zapletov, za edino
presenečenje pa je poskrbela družba
za upravljanje NFD, ki je v nadzorni
svet predlagala Andreja Hazabenta,
nekdanjega predsednika uprave No-
ve KBM in člana uprave NLB. Po
krajši prekinitvi skupščine so bili na-
to za nove člane nadzornega sveta
poleg Hazabenta potrjeni še član
uprave Zavarovalnice Triglav Andrej
Slapar, član uprave Save Andrej An-
doljšek in nekdanja direktorica de-
viznega poslovanja na NLB Kristina
Ana Dolenc.
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Predsednik uprave Abanke Vipe Jože Lenič (na fotografiji) je včeraj dobil štiri
nove nadzornike, ostal pa brez dveh članov uprave. Gregor Hudobivnik in
Radovan Jereb sta namreč na pobudo Leniča in članov nadzornega sveta včeraj
odstopila iz uprave tretje največje slovenske banke, ki sta jo s svojimi
odločitvami pripeljala v vse prej kot zavidljiv položaj.


