
Delničarji NKBM so skle-
nili, da 3,39 milijona evrov
lanskega bilančnega
dobička banke razdelijo
za dividende. Med tremi
zamenjanimi člani nadzor-
nega sveta je dosedanji
predsednik Danilo Toplek.
"Zamenjani smo bili, ker
nismo bili poslušen glaso-
valni stroj," je dejal Toplek

IRENA FERLUGA
Včerajšnja skupščina NKBM je poteka-
la bolj ali manj gladko do zadnje točke
dnevnega reda, ko so delničarji odloča-
li o nasprotnem predlogu Gen energi-
je in Elektra Slovenije o zamenjavikar
petih članov nadzornegasveta, Danila
Topleka, dosedanjegapredsednika nad-
zornega sveta NKBM, in članov Ivana
Vizjaka, Alenke Bratušek, Andreja Sve-
tine in Antona Guzeja. Glasovalni stroj
je pokazal zanimiv rezultat: odpoklic
Danila Topleka, Ivana Vizjaka in Alen-
ke Bratušek je dobil potrebno, več kot
75-odstotno podporo sicer prisotnih
64,29 odstotka delnic z glasovalno
pravico. Zamenjali so jih Darjan Pe-
trič, Ivan Simič in Vida Lebar.

Kristjan Verbič iz Vseslovenskega
združenja malih delničarjev (VZMD)
je zaradi tesnega izida glasovanja
(za odpoklic Topleka je glasovalo 76
odstotkov) povedal, da bodo njihovi
strokovnjaki preučili možnost izpod-
bijanja tega sklepa kot ničnega. Na
skupščini nihče ni napovedal izpod-
bojnih tožb.

Avtonomen nadzorni svet
Danilo Toplek je po razrešitvipovedal,
da je nadzorni svet ostal avtonomen,
kljub izrazito povečanim poskusom
vplivanja nanj s strani večinskega
lastnika, da je ponosen na opravljeno
delo: "Rezultati banke potrjujejo, da je
nadzorni svet deloval strokovno in v
interesu družbe. Zavračam vse popu-

hstične pavšalne ocene s strani tistih,
ki menijo, da se je delo banke začelo z
dnem, ko so bili oni ustanovljeni. So-
delovanje z upravo je bilo uspešno in
kooperativno.Odločitev o dokapitali-
zaciji, s katero je nadzorni svet soglašal
lani, je letos, po opravljenih stresnih te-
stih, potrdila, da smo se prav odločili.
In prav to je bil razlog za našo zamenja-
vo, saj je postalo jasno, da nismo bili
poslušen glasovalnistroj. Večinski last-
nik se ni strinjal z dejstvom, daje bila
dokapitalizacija potrebna takoj, izven
Slovenije in brez davkoplačevalskega
denarja. Vsaj dva člana nadzornega
sveta nisva bila poslušna. Upam, da bo
banko tudi v prihodnje spremljal stro-
koven in usklajen tim nadzornikov, ki
bo ostal avtonomen. Toda naraščajoči
poskusi vplivanja na nadzorni svet s
strani večinskega delničarja mi ne vli-
vajo tega upanja."

Agencija za upravljanje kapital-
skih naložb (AUKN) ter Gen energija
in Elektro Slovenija na skupščini nista
utemeljila predloga za zamenjavo nad-
zornikov, govorila sta le o morebitni
koliziji interesov. "Nisem lastnik nobe-
nega podjetja ne v Sloveniji ne v tujini,
ki bi poslovalo z banko, v družbi, kjer
sem zaposlen (svetovalec predsedni-
ka uprave Taluma, op. p.), pa nimam
vpliva na sprejemanje poslovnih odlo-
čitev," je dodal Danilo Toplek.

Dividende bodo
Udeleženci skupščine so se včeraj se-
znanili s poslovanjem banke in Skupi-
ne Nove KBM v preteklem letu, upravi
in nadzornemu svetu so za leto 2010
podelili razrešnico in sklenili, da se
3,39 milijona evrovlanskega bilančne-
ga dobička v celotiuporabi za izplačilo
delničarjem,čeprav sta Rajko Stanko-
vič v imenu društva Mali delničarji- skupaj smo močnejši in delničar Sto-
jan Auer temu nasprotovala.Menila
sta, naj bi ta denar namenili za plači-
lo izredne revizije. Robert Biček, pred-
stavnik AUKN, je pojasnil, da bo sprva
predlagano revizijo opravila Banka
Slovenije. Tako bodo delničarji 20. sep-
tembra dobili osem centov dividende
na delnico.

Brez odobrenega kapitala
Skupščina je potrdila nasprotni pred-
log Republike Slovenije o spremembi
statuta Nove KBM, v katerem pa ni
instituta odobrenegakapitala. Tako
zdaj banka ne more samo s sklepom
nadzornega sveta začeti dokapitaliza-
cije, če bi se pojavila nenadna potreba
po dodatnemkapitalu. "Trenutno to za
banko ni problem, saj ima visoko kapi-
talsko ustreznost in je po stresnih te-
stih v zgornjih 40 odstotkih bank, ki
pa so dobile državno pomoč. NKBM
take pomoči ni dobila. Je pa res, da ima
večina firm institut odobrenegakapita-
la stalno na voljo. Z izglasovanjemodo-
brenega kapitala bi bili bolj flelcsibilni,
in če je bila sporna predlagana izključi-
tev prednostne pravice, bi lahko črtali
samo to," je na tiskovni konferenci po
skupščini povedalMatjaž Kovačič.

Uprava prav tako ni uspela s predlo-
gom o višini sejnin in nagradnadzorni-
kom. Delničarji so izglasovalipredlog
AUKN, ki je postavil spodnjo mejo
13.000 evrov letne bruto nagrade za
nadzornika in za polovico več za pred-
sednika nadzornega sveta, kar bodo
dobivali nadzorniki ob sejninah v so-
razmernih mesečnih obrokih.

"Z izglasovanjem
odobrenega
kapitala bi bili bolj
fleksibilni, in če je
bila sporna
predlagana
izključitev
prednostne
pravice, bi lahko
črtali samo to, u

meni Matjaž
Kovačič



Kdo so novi nadzorniki
Dosedanji devetčlanski nadzorni svet je začel mandat na skupščini 9. julija
2009. Predsednik je bil Danilo Toplek, člani pa: dr. Dušan Jovanovič, Alenka
Bratušek, Marko Jazbec (odstopil je, ko je postal član uprave NLB, na njegovo
mesto je sedel dr. Aleš Krisper), še iz prejšnjega mandata pa so ostali člani:
Franc Škufca, Andrej Svetina, Ivan Vizjak in Anton Guzej.

Včeraj so delničarji zamenjaliTopleka, Bratuškovo in Vizjaka. Niso pa gla-
sovali o prvotnem predlogu AUKN, da bi v nadzorni svet prišla dr. Davorin
Kračun in dr. Timotej Jagrič (oba sta profesorja na Ekonomsko-poslovni fa-
kulteti v Mariboru).

Nov nadzorni svet tako sestavljajo Darjan Petrič (nekdanji slovenski pla-
valni šampion, sicer magister organizacijskih znanosti, do leta 2010 zapo-
slen v NLB), Ivan Simič je magister prava, Vida Lebar, specialistka za revizijo
in ima licenco pooblaščenegarevizorja, ter dosedanji člani: Franc Škufca,
Janez Košak, dr. Dušan Jovanovič, Anton Guzej, Andrej Svetina in dr. Aleš
Krisper.

Danilo Toplek, dosedanji predsednik nadzornega sveta NKBM, in predsednik uprave
NKBM Matjaž Kovačič. Sodelovanje nadzornega sveta z upravo je bilo uspešno, je
ocenil Toplek, odločitev o dokapitalizaciji, s katero je nadzorni svet soglašal lani, je
letos, po opravljenih stresnih testih, potrdila, da smo se prav odločili.
(Marko Vanovšek)


