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Tekma med državo in
kranjsko Savo za prevlado v
tretji največji banki Abanka
Vipa se nadaljuje, javne
ponudbe za prevzem banke
pa ni.

Oba lastniška bloka - Savin,
ki po novem združuje 50,1 od-
stotka delnic Abanke, in Tri-
glavov, ki želi še Hitov delež
Abanke

-

trdita, da jima javne
ponudbe za prevzem še ni treba
objaviti.
Ali Triglav lahko odkupi
delež od Hita brez
prevzema?

Državna Zavarovalnica Tri-
glav ima 25,6 odstotka Abanke,
skupaj s Triglavom Stebrom 1
pa tretjino Abanke. Triglav je
državnemu Hitu že poslal ne-
zavezujočo ponudbo za odkup
6,15-odstotnega deleža Aban-
ke. Kot smo že pisali, Triglav
za Hitov delež v Abanki men-
da ponuja okoli 23 milijonov
evrov.

Ali je to kršitev zakona o pre-
vzemih? V Triglavu so prepriča-
ni, da jim prevzemne ponudbe

ni treba dati. »Triglav skladno
z zakonom o prevzemih delu-
je usklajeno z družbo Hit. Obe
družbi sta posredno odvisni od
Republike Slovenije. Iz tega
sledi, da Triglav ob morebitni
pridobitvi deleža v Abanki od
Hita ni zavezan oddati ponudbe
za prevzem.«

To poenostavljeno pome-
ni: če Triglav odkupi delež od
Hita, se skupni državni delež
v Abanki ne bo povečal in zato
prevzemne ponudbe ni treba
objaviti. Če pa bi Triglav kupil
še delež od denimo nedržav-
nega Zvona Ena, bi prevzemno
ponudbo moral objaviti, saj bi
se s tem povečal državni delež
v banki. Na odgovor ATVP, ali
Triglavova interpretacija drži,
še čakamo.
Ali Sava ravna po zakonu?

In kako je s kranjsko Savo?
Sava, kije s 23,8 odstotka druga
največja lastnica Abanke, je s
prijateljskimi, a formalno ne-
povezanimi delničarji Abanke
prejšnji teden podpisala po-
godbo o skupni prodaji 50,1-od-
stotnega paketa Abanke. Med
podpisniki sta tudi Gorenjska
banka z 9,99 odstotka Abanke,

v kateri ima Sava 49,8 odstotka
upravljavskih pravic, ter Zvon
Ena Holding, ki se niti s prodajo
2,42 odstotka Abanke verjetno
ne bo izognil stečaju.

»Sporazum o skupni prodaji
deleža še ne pomeni usklaje-
nega delovanja v smislu pre-
vzemne zakonodaje (odsotnost
namena pridobiti nadzor nad
ciljno družbo),« pravijo na
agenciji za trg vrednostnih
papirjev (ATVP). Iz istega ra-
zloga podpisniki tudi nimajo
»prepovedi« dokupovanja del-
nic Abanke, razlagajo. Družba
mora namreč prevzemno po-
nudbo dati ob prvem poveča-
nju deleža glasovalnih pravic,
pravijo na ATVP.

Spomnimo,da seje spomladi
Gorenjska banka s KD Banko
dogovarjala,da ta kupi delnice
Abanke od nekaterih lastnikov
za Gorenjsko banko - tudi Dai-
mondov 3,6-odstotni delež, o
čemer je najbolj podrobno
pisal Dnevnik -, da KD Banka
torej postane tako imenovano
parkirišče Gorenjcev pri osva-
janju Abanke. Dogovora ni bi-
lo. Daimond je še vedno lastnik
Abanke, a je hkrati sopodpisnik
»Savine« pogodbe. •

Lastniška razmerja v Abanki skupina okou
J ZAVAROVALNICE TRIGLAV
_,. .. 4ktOA) Zavarovalnica Triglav 2 5,61%

VERJETNI PRODAJALCI 4. I
~—

Hlav5teberl g™
Sava 25,85% .^^B^^. Sod g,g4 %
GB SL99% Mobitel 0/?2%
BPT VS% Dnevnik 0,12 %
Vipa Holding 5,71 % NLB skladi- slovenski delniški 0,09 %
Daimond 5,55 % Slovenijales 0,08 %
Zvon Ena Holding 2,42 % NLB skladi- kombinirani globalni 0,06%
NFD1 1,47 %

062% PREOSTALI
Iskratel 0,20 %
Zvon Dva Holding 0,16% RaiffeisenZentralbankAG

-fiduciarni račun 1,55%
GBD 0,16% T^ k.

—
; ;'

1 -W. Cinkarna Celje 0,72 %
TBJ 0,07 % J '—

;
'

m mnjr GHOnion 0,16%
Jadran Sežana 0,06% M% /_\ vi__ ;Of*fr/0 ntertrade TA 0,10%



► Prva moža Save in Zavarovalnice Triglav Janez Bohorič (levo) in Matjaž Rakovec zagotavljata,
da kot lastnika Abanke ne kršita prevzemne zakonodaje.


