
V banki ocenjujejo,
daje prevzemna ponudba
za odkup delnic Zavaro-
valnice Maribor uspela,
čeprav so se nanjo odzvali
le Perutnina Ptuj in nekaj
manjših delničarjev.
V resnici je bila javna
ponudba formalnost
zaradi črke zakona

IRENA FERLUGA
Do srede opoldne, ko se je iztekel rok
prevzemne ponudbe, ki jo je za odkup
vseh delnic Zavarovalnice Maribor
(ZM) dala NKBM, se je nanjo odzvalo
šest delničarjev, ki so bili skupaj ime-
tniki 73.800 delnic te družbe. To pred-
stavlja 0,59-odstotni delež vseh delnic
ciljne družbe, so včeraj tudi uradno
sporočili iz NKBM. Banka v prevze-
mni ponudbi ni opredelila praga uspe-
šnosti, zato kljub tako skromnemu
odzivu delničarjev ponudbo ocenju-
je kot uspelo, za delnice pa je odštela
422.136 evrov. "NKBM je z zaključk-
om javne ponudbe za odkup delnic

druge največje slovenske zavaroval-
nice postala njen večinski lastnik in
bo družbo lahko še tesneje integri-
rala v Skupino NKBM. Z nakupom je
uresničila strateški cilj krepitve ban-
čno-zavarovalniškega stebra, s to od-
ločitvijo smo povečali tudi vrednost
in pogajalsko pozicijo pri vseh nasle-
dnjih poslovnih odločitvah v zvezi s
to naložbo. Na kratki rok ne pričaku-
jemo bistvene spremembe pri nadzoru
in upravljanju Zavarovalnice Maribor,
vse nadaljnje odločitve si bomo priza-
devali uresničevati skupaj z obstoječi-
mi delničarji," je povedal Andrej Plos,
član uprave NKBM. Toda NKBM je
morala dati javno ponudbo za odkup
vseh delnic ZM, ker je tako zahtevalo
spoštovanje prevzemne zakonodaje,
saj se je po spomladanski dokapitali-
zaciji, v kateri niso sodelovali vsi del-
ničarji spremenilo lastniško razmerje.

"Perutnina Ptuj je sprejela prevze-
mno ponudbo NKBM za odkup delnic
Zavarovalnice Maribor," je na naše
vprašanje odgovoril dr. Roman Glaser,
predsednik uprave in generalni direk-
tor Perutnine Ptuj (PP), delež Perutni-
ne Ptuj je včeraj znašal 0,44 odstotka,
nekoliko manj kot pred spomladansko
dokapitalizacijo ZM, v kateri PP ni so-
delovala.

V Probanki pa so bili skrivnostnej-
ši. Predsednica uprave mag. Romana
Pajenk je v pisnem odgovoru zapisa-
la: "V skladu z dobro bančno prakso
in zakonodajo pri posredovanju kon-
kretnih podatkov, ki se nanašajo na
konkretne poslovne partnerje, bilate-
ralnih odnosov ne moremo podrobne-
je obrazlagati." Po neuradnih podatkih
pa se Probanka naj ne bi bila odzva-
la na prevzemno ponudbo in je zadr-
žala svoj delež delnic ZM, ki je na 12.
avgust 2011 znašal 2,52 odstotka. Še
ob koncu leta 2010 je bil njen delež
3,07 odstotka, a se je znižal zaradi ne-
sodelovanja v spomladanski dokapita-
lizaciji ZM.

Uprava ZM je kmalu po objavi
javne ponudbe za odkup delnic spo-
ročila, da svojih delnic ne bo pro-
dala. Delež fizičnih oseb v lastniški
strukturi se je tako po spomladanski
dokapitalizaciji celo povečal z 0,14
odstotka na 0,16. Prav tako je ostal ne-
spremenjen delež drugega največje-
ga lastnika Pozavarovalnice Sava, ki
je sodelovala v dokapitalizaciji in ob-
držala 45,79-odstotni delež. NKBM ga
je takrat povečala z 49,96 odstotka na
50,7 odstotka. Skupaj z 0,59 odstotka iz
javne ponudbe ima zdaj 51,49-odsto-
tni delež ZM.

NKBM ima zdaj v Zavarovalnici Maribor 51,49-odstotni delež. (Marko Vanovšek)


