
Odzivi guvernerja BS Marka Kranjca na čistko AUKN v NS NLB

Viceguvernerka Zadravec Caprirolo: Menjave članov NS, ki delujejo dobro, so v tem času,
blago rečeno, popolnoma neprimerne - Križanič: Nisem še videl, koga je predlagala agencija
Ljubljana - »Iz tega, kar naj bi bilo obrazložitev [agencije za upravljanje kapitalskih naložb] za zamenjavo [članov
nadzornega sveta NLB], ugotavljamo, da to ni nikakršna obrazložitev. To so besede, ki so zelo splošne in ne pove-
do, zakaj nastajajo zamenjave. V nadzornem s_vetu hočemo imeti člane, ki nekaj vedo o bankah. Osebno teh oseb
ne poznam dovolj, da bi jih lahko ocenjeval, vendar obstaja nevarnost, da je znanje, vsaj pri nekaterih, premajh-
no,« je guverner Banke Slovenije Marko Kranjec odgovoril na vprašanje Dela, ali štirje kandidati za nove nadzor-
nike NLB, ki jih je predlagala AUKN, imajo njegovo zaupanje.

Viceguvernerka Banke Slovenije
Stanislava Zadravec Caprirolo,
odgovorna tudi za nadzor bančne-
ga poslovanja, je predlagano čistko
AUKN med nadzorniki NLB poja-
snila z besedami, da »pozna kolege,
ki so zdaj v nadzornem svetu, in ne-
dvomno so to kompetentni ljudje,
strokovno usposobljeni z različnih
področij. V skladu z zakonom o go-
spodarskih družbah lahko lastniki
menjajo člane nadzornih svetov
po lastni presoji. Je pa treba pou-
dariti, da je predvsem v bančnem
sektorju v sedanjih zelo nestabilnih
razmerah v svetu - in ko je največja
pozornost investitorjev, ne samo ra-
ting agencij, usmerjena v največjo
banko v Sloveniji - zelo pomembno
odgovorno ravnanje lastnikov, ki
ne povzroča dodatnih nepotrebnih
in neutemeljenih pretresov. Menja-
ve članov nadzornega sveta sredi
mandata in ob dejstvu, da delujejo
dobro, so, blago rečeno, popolnoma

neprimerne v tem času,« je poveda-
la Zadravčeva, ki je do odstopa (fi-
nančni minister Franc Križanič jo
je na ministrstvu politično razrešil)
vodila tudi NS NLB.

Križanič: Nisem še videl,
koga je predlagala AUKN

Finančni minister Franc Križa-
nič, ki opravlja tekoče posle, je za
STA pojasnil, det še ni videl, kuga
je v nadzorni svet NLB predlagala
AUKN, a dodal je, da bi v primeru
sprememb pričakoval, da bodo novi
nadzorniki »kredibilne in ugledne
osebe iz našega prostora«. Križanič
je komentiral tudi pisanje časnika
Delo, da prenova nadzornega sveta
NLB »pomeni zmago Franca Križa-
niča«. »Zmage Franca Križaniča to
ne pomeni. To je malo nenavadna
ocena,« je dejal minister, češ da je
bilo spremembe pričakovati zaradi
slabih rezultatov banke. V LDS se

zavzemajo za iskanje kandidatov z
mednarodnim razpisom. Iz AUKN
pa so sporočili, da se »odločno dis-
tancirajo od medijskih izjav neka-
terih odgovornih o kreditnem krču
in povezani menjavi nadzornikov
zaradi večjega 'kreditnega razume-
vanja NLB'. Menimo, da so zelo po-
pulistične in niso niti v korist ban-
ke niti ne njenih sedanjih lastnikov,
prav tako tudi ne pripomorejo k in-
teresu potencialnih investitorjev«
V AUKN še poudarjajo, da je »nji-
hova presoja o zamenjavah članov
nadzornih svetov, tako z vidika he-
terogenosti, odsotnosti konfliktov
interesov, kakovosti sestave glede
na poslovni model družbe popol-
noma avtonomna in strokovna.
Zato AUKN ne potrebuje in tudi ne
išče mnenj ministrov, še manj poli-
tikov ali interesnih skupin.«
MihaJenko
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