
H Janez Tomažič
janez.tomazic@fmance.si

Delitev dobička NKBM
je tudi brez zapleta s
presečnim datumom
nesmiselna, poudarja
analitik Alte Matej
Šimnic. Izplačilo nizkih
dividend bo delničarjem,
ki imajo malo delnic,
povzročilo nepotrebne
transakcijske stroške.

Iz NKBM so včeraj spo-
ročili, da bo skupščina z 19.
julija prestavljena na 21.
julij, novi predlog za divi-
dendo

-

dobili jo bodo tudi
delničarji, ki so sodelovali v
zadnji do kapitalizaciji

-

pa je
osem centov, v prvem sklicu
je bil 13 centov. Ker imajo
mali delničarji iz prve javne
prodaje 29 delnic, bi jim za
dividendo za 1,68 evra neto
obvestila poslali dvakrat,
prvič ob izplačilu,drugič ob
dohodnini. Je to racional-
no? »V NKBM spoštujemo
sprejeto dividendno politi-
ko in pravila borz, vedno pa

obstaja možnost, da lastniki
sprejmejo drugačno odloči-
tev,« pravijo v NKBM.

AUKN proučuje
»Sklic skupščine NKBM

je bil objavljen v petek, spre-
membe pa včeraj. Vsebino
sklica in predloge še prou-
čujemo, zato bomo na vaša
vprašanja odgovorili v pri-
hodnjih dneh,« pravi AUKN.
Matej Šimnic, Alta Invest:
»Izplačilo lanskega dobička
banke se nam že brez zaple-
tov s presečnim datumom

v trenutnih okoliščinah zdi
popoln nesmisel. Ker je banka
še pred nekaj meseci vlaga-
telje nagovarjala k dokapita-
lizaciji NKBM in k temu, naj
podprejo novo perspektivno
strategijo, je ekonomsko ne-
logično, da zdaj NKBM vrača
denar vlagateljem. Namesto
dabitehnekaj centov dobička
na delnico zadržali in zvišali
vrednost banke (s prevzemi
ali pa le s krepitvijo kapitalske
ustreznosti, ki bi pozitivno
vplivala na stroške zadolže-
vanja), so se raje odločili iz-
plačatidividendo.Dividendna
politika načeloma pozitivno
vpliva na ceno delnice, ven-
dar bo pri NKBM vpliv verje-
tno prej negativen. Dodaten
negativnivpliv bo najbrž imel
zaplet s presečnim datumom,
saj bilahko pri tujih vlagateljih
še dodatno zmanjšal ugled slo-
venskih podjetij in kapitalskega
trga. Glede na izjave uprave, ki
so bile del zadnjihpredstavitev
investitorjem,ocenjujemo, da
je v ozadju neracionalne po-
teze s pritiski znova večinski
lastnik.« •
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