
Izguba NKBM ostane nepokrita
Predlog nove sestave
nadzornega sveta NKBM
ni usklajen z AUKN. Banka
je lani za dividende (0,08
evra na delnico) delni-
čarjem razdelila skoraj
ves bilančni dobiček leta
2010, zato ji je za pokriva-
nje lanske izgube ostalo le
262.000 evrov

IRENA FERLUGA
Uprava NKBM, ki jo od 24. aprila
vodi Aleš Hauc, član je Andrej Plos,
je včeraj objavila sklic redne skupšči-
ne banke, ki bo 8. junija. Tako uprava
in nadzorni svet banke nista ugodi-
la Agenciji za upravljanje kapitalskih
naložb (AUKN), ki je marca zahteva-
la sklic izredne skupščine, na kateri je
predlagala zamenjavo celotnega nad-
zornega sveta (razen treh članov).

Podpora Alešu Haucu
Po močnem javnem pritisku na pred-
sednika nadzornega sveta dr. Dušana
Jovanoviča z zahtevami, naj zaradi
očitanega mu konflikta interesov
odstopi, je temu uspelo izpeljati ka-
drovski postopek za novega predse-
dnika uprave banke, agencija je konec
marca preklicala zahtevo za sklic iz-
redne skupščine, pod pogojem, da
uprava skliče redno skupščino pred
15. majem, vztrajala pa je pri zame-
njavi nadzornikov. Imenovanje Aleša
Hauca je AUKN tudi javno podprla in
izrazila pričakovanje izboljšanja vode-
nja NKBM.

AUKN je odpoklic vseh dosedanjih
članov nadzornega sveta (razen Ivana
Simiča, ki je sicer sam odstopil, Vide
Lebar in Darjana Petriča) in imenova-
nje novih, med katerimi bi bili ome-
njeni trije nadzorniki, predlagala 24.
februarja. Tedaj so v agenciji poudarili,
da želijo s predlagano zamenjavo nad-
zornikov vzpostaviti zdrave temelje

za uspešnejše poslovanje banke, ki je
lani izkazovala visoko izgubo. Za nove
nadzornike je takrat AUKN predlaga-
la poleg treh dosedanjih še nove člane:
Roberta Lavriča, Danijela Petroviča,
mag. Miho Šipca, dr. Janeza Balkovca,
Jureta Fišerja in dr. Timoteja Jagriča.
58 kandidatov za nadzorni svet
V včeraj objavljenem sklicu skupšči-
ne pa aktualni nadzorni svet pre-
dlaga v nadzornem svetu namesto
Ivana Simiča Aleksandro Špiler,
namesto šestih članov, ki jim letos
poteče mandat (dr. Dušan Jovanovič,
mag. Franc Škufca, Andrej Svetina,
dr. Aleš Krisper, mag. Janez Košak
in Anton Guzej) pa uprava predla-
ga mag. Gorana Dimca, mag. Daga
Kralja, Igorja Marinška, mag. Franca
Škufco, mag. Janeza Košaka in Janjo
Postružnilc. Po neuradnih podatkih
ta predlog ni usklajen z AUKN, zato je
zelo verjetno, da bo AUKN podala na-
sprotni predlog.

Nadzorni svet je namreč preko
svoje nominacijske komisije izvedel
postopek javnega povabila za članstvo
v nadzornem svetu in dobil 58 predlo-
gov, na osnovi katerih je oblikoval pre-
dlog nove sestave nadzornega sveta.

Kako bodo pokrili izgubo
Uprava in nadzorni svet delničar-
jem predlagata, naj 83,716 milijona
evrov izgube banke ostane nepokri-
tih. Banka je namreč del čiste izgube
za leto 2011, ki znaša 83,978 milijona
evrov, delno pokrila z ostankom bi-
lančnega dobička iz leta 2010. Toda, je
zapisano v gradivu za skupščino, večji
del tega dobička 3,391 milijona evrov,
je banka izplačala za dividende delni-
čarjem (0,08 evra na delnico), kakor so
na lanski skupščini sklenili delničarji.
Tako je kot zadržani dobiček preteklih
let ostalo le 262.075,24 evra, za kolikor
je lahko znižala lansko izgubo. O iz-
plačilu dividende 0,08 evra je bilo lani
precej razprav, saj je tako nizka divi-
denda za večino malih delničarjev po-
menila le izplačilo nekaj evrov. Tako
dividend za leto 2011 delničarji ne
bodo dobili. Uprava banke v gradivu
navaja, da bo izgubo iz leta 2011 pred-
vidoma pokrila z dobičkom, ustvar-
jenim do konca leta 2012, mogoče pa
jo je pokriti tudi s sprostitvijo drugih
rezerv iz dobička, v skladu z zakonom
o gospodarskih družbah tudi iz zakon-
skih statutarnih rezerv, ki na zadnji
dan leta 2011 znašajo 275,044 milijo-
na evrov.

Koliko je lani zaslužila uprava NKBM
Na skupščini bosta uprava banke in nadzorni svet delničarje seznanila tudi s
prejemki uprave v minulem letu. Prejemki članov nadzornega sveta, revizij-
ske komisije, komisije za prejemke in imenovanja ter nominacijskega odbora
vključujejo sejnine, povračila stroškov in kotizacije za seminarje.

Predsednik uprave Matjaž Kovačič (v začetku decembra 2011 je odstopil)
je prejel v letu 2011 iz naslova sejnin, povračil stroškov in nagrad v nadzor-
nih svetih povezanih družb 45 tisoč evrov, članica uprave Manja Skernišalc
20 tisoč evrov, član uprave Andrej Plos pa 22 tisoč evrov. Skupni bruto pre-
jemek Matjaža Kovačiča je bil lani 213.674,55 evra bruto ali neto 99.078,14
evra. V tej vsoti je tudi 75.940 evrov bruto pod postavko "drugi prejemki", v
okviru katere člana uprave Manja Skernišak in Andrej Plos nista bila udele-
žena. Manja Skernišak je lani prejela 131.818,16 evra bruto ali 60.916 evrov
neto, Andrej Plos pa 133.109,63 evra bruto ali neto 60.217,38 evra. Skupno je
banka lani za njihove plače in druga izplačila odštela 478.602 evrov bruto
ali 220.211 evrov neto.

Dvanajst nadzornikov (po zamenjavi na julijski skupščini) v sicer devet-
članskem nadzornem svetu je lani dobilo skupno 123.312 evrov sejnin, po-
vračila stroškov in kotizacij v obvladujoči banki in 23.214 evrov v odvisnih
družbah (skupno torej 146.526 evrov).



Uprava NKBM je včeraj objavila sklic redne skupščine banke, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb paje marca zahtevala
sklic izredne skupščine. (Sašo Bizjak)


