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Predstavniki NLB danes v
Bruslju usklajujejo zadnje
podrobnosti programa
prestrukturiranja. Po pri-
hodnjem tednu, takoj po
tem, ko dobijo zeleno luč,
gre največja slovenska
banka v dokapitalizacijo,
že drugo letos. Dogovor
med državo in KBC je še
mogoč, najverjetneje pa
bo NLB denar zbrala prek
javne prodaje (IPO).

NLB zaradi zahteve Banke
Slovenije po dvigu kapitala
potrebuje vsaj 250 milijo-
nov evrov svežega kapitala. Z
EBRD naj bi se predstavniki
države pogovarjali o 400-mi-
lijonski dokapitalizaciji, smo
že poročali.

Nadzorni svet bo v sodelo-
vanju z upravo razpisal mo-
žnost do 50-odstotnega pove-
čanj a kapitala. Nadzorniki naj
bi sklep formalno sprejeli na
seji prihodnji teden in razpi-
sali sklic skupščine, na kateri
bodo o dokapitalizaciji odločali
delničarji. Brez soglasja drža-
ve ne bo šlo, kako bo uprava

porabila odobreni kapital in
kakšna bo cena delnice, pa se
še dogovarjajo.
Dogovor do skupščine ali
pa IPO

Tokrat sta v dogovorih o
dokapitalizaciji poleg belgij-
ske KBC, kije solastnica NLB,
še EBRD in finančna družba
IFC, ki je članica svetovne
banke. Spomnimo: država že-
li, da se nove delnice prodajo
po 116 evrov, kolikršna je bila
njihova cena v marčni dokapi-
talizaciji in kar je blizu zadnje
knjigovodske vrednosti delnice
NLB. Država ne vplača nič, a po
dokapitalizacijiohranikontrol-
nih 34 odstotkov NLB. Možni

vlagatelji pa želijo zaveze o
izstopu po vsaj enaki ceni.

Država bi pri tokra-
tni dokapitalizaciji
lahko sodelovala le, če
bi dobila dovoljenje
evropske komisije, ki
je že marčno državno
dokapitalizacijo štela
za državno pomoč. S
tem bi se tudi zvečal
strukturni primanj-
kljaj države.

Če dogovora do
skupščine banke
ta bo predvi-

doma dober
mesec po
nadzornem
svetu, ne
bo, bo
banka
delni-
ce prodala
prek javne prodaje (rfC?;. X
delnice vIPO, predvidoma na
eni izmed svetovnih borz, bi
bile veliko cenejše, da bi jih
vlagatelji sploh kupili. Špe-
kulira se o 60 evrih.
Nova kriza lahko »zruši«
NLB?

Negotovost vzvezi z doka-
pitalizacijo NLB škodi, opo-
zarjajo viri in svarijo, da bi
nova recesija, o kateri se vse
bolj špekulira, lahko zamaja-
la NLB. »Mi še zadnje krize
nismo absorbirali tako kot v
tujini, ko so banke počistile
portfelje in si naredile zalo-
go, hkrati pa so jih izdatno
dokapitalizirali,« pravi ban-
čnik blizu NLB. Tudi analitik
Andraž Grahek iz KD Skla-
dov meni, da je treba NLB
zagotoviti kapital, sicer bo
ob novi krizi zelo verjetno
potrebno karpodržavljenje
banke. •



Zaveza evropski komisiji
� NLB bo zavezujoči program prestrukturiranja evropski komisiji
poslala do 7. septembra. Program mora poslati zaradi marčne ,
dokapitalizacije banke, ki jo je skoraj v celoti vplačala država J
(vplačala je 244 od 250 milijonov |
evrov), saj se s takrat še tretjin-
skim solastnikom banke,
belgijsko bančno zavaro-
valno skupino KBC, ni mogla
dogovoriti o ničemer. Program
naj bi bil zelo podoben zavezam v
lani sprejeti strategiji, katere zaveze
pa se ne uresničujejo povsem. Predvsem
prodaja Banke Celje. Iz prodaje te je NLB
pričakovala okoli sto milijonov evrov, pa je
postopek prodaje za zdaj prekinila. Edini
zainteresirani kupec, francoska So- y
ciete Generale, je namreč ponudil
premalo.


