
Na skupščini NKBM bodo
lastniki v petek odločali
o delitvi skromnih
dividend. Agencija
za upravljanje kapitalskih
naložb je umaknila
predlog o izredni reviziji
poslovanja banke
v zadnjih petih letih, •

predlaga pa zamenjavo
kar štirih nadzornikov

IRENA FERLUGA
Pred letošnjo skupščino NKBM, ki bo
v petek, 22. julija, je za začudenje.pos-
krbela že prva objava sklica, sprva za
19. julij, ki je bila naslednji dan s poja-
snilom, da je nastala tehnična napa-
ka, preklicana. Nato je morala uprava
banke objaviti nasprotni predlog
društva Mali delničarji - skupaj smo
močnejši in delničarja Stojana Auerja,
v katerem predlagajo sklep o nedelit-
vi dela dobička za dividende, saj bi 8
centov na delnico za večino malih del-

ničarjev pomenilo, da bi povprečno do-
bili 2,40 evra dividende, neto pa 1,20
evra. V izogib dodatni nejevolji zaradi
že tako nizkega tečaja delnice NKBM v
zadnjem obdobjupri društvu Mali del-
ničarji - skupaj smo močnejši tak pred-
log utemeljujejo s predvidevanjem, da
bi to povzročilo dodatni plaz odpro-
daj in dodatni pritisk na tečaj delnice
NKBM.

Agencija za upravljanjekapitalskih
naložb (AUKN) je predlagaladopolni-
tev dnevnega reda z novima točkama
dnevnegareda, v katerih bi odpoklica-
li in imenovali dva nova člana nadzor-
nega sveta. Zaradi konflikta interesov
predlaga odpoklic predsednika nadzor-
nega sveta Danila Topleka in Alenke
Bratušek, namesto njiju sta predlaga-
na dr. Davorin Kračun in Vida Lebar,
ter imenovanje posebnega revizorja
za preveritev vodenja posameznih po-
slov družbe za pet let nazaj, s pregle-
dom vodenja poslov, ki so jih banke in
družbe v Skupini NKBM sklepale med
seboj in s tretjimi osebami. AUKN je
zahtevala pregledpogodbe o plasmaju
izdaje delnic za spomladansko dokapi-
talizacijo, s posebnim poudarkom na
stroških provizije.Nadalje je zahteva-
la revizijo vseh poslov med Skupino

NKBM in člani nadzornega sveta ter
z njimi povezanimiosebami, revizijo
vseh poslov v povezavi s prevzemom
srbske Credv banke, pregled posojil
fizičnim ali pravnim osebam, pri ka-
terih so bile opravljene slabitve ali
odpisi, revizijo nezavarovanih poso-
jil posameznim fizičnim ali pravnim
osebam ter skupinam povezanih oseb,
ki presegajo milijon evrov, revizijo po-
slov pri unovčevanju zastavljenihdel-
nic za zavarovanje posojil, še posebej
pa posle s skupino Publikum, nadalje
vsa posojila off-shore družbam in šte-
vilne nepremičninske posle.

Ta predlog je AUKN v začetku julija
umaknila, predlog odpoklica in imeno-
vanja novih članov nadzornega sveta
pa je razširila še za dva člana. Predla-
ga odpoklic Ivana Vizjaka in Aleša
Krisperja, namesto njiju pa v nadzor-
ni svet predlaga dr. Timoteja Jagriča
in Darjana Petriča.

Poleg sprememb statuta naj bi
delničarji določili tudi nove nagrade
nadzornikom v obliki mesečnega pav-
šala 1291 evrov bruto za člana in 1936
evrov bruto za predsednika. Poleg tega
bi nadzorniki dobivali še enotne sejni-
ne 275 evrov bruto.


