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Maribor - V nasprotju s celotnim
bilančnim sektorjem na Sloven-
skem, ki se je lani skrčil za poltretji
odstotek, je bilančna vsota finan-
čne skupine Probanke lani zaz-
namovala (minimalno) enoodstot-
no rast in je konec leta 2010
dosegla 1,847 milijarde evrov. K
takšnemu pozitivnemu izplenu je
soprispeval izrazit porast obsega
varčevanja prebivalstva v Proban-
ki, ki bo prihodnji ponedeljek
doživela svoj 20. rojstni dan.

»Obseg vlog in depozitov pre-
bivalstva smo povečali za 20 od-
stotkov oziroma, za 40 milijonov
evrov,« je bila včeraj zadovoljna
Romana Pajenk, predsednica
uprave Probanke (na sliki). »Če
upoštevamo, da je bil skupni obseg
vlog v Sloveniji 475 milijonov evrov,
je bil naš delež 8,4-odstoten, kar
bistveno presega 2,57-odstotni de-
lež naše bilančne vsote v slo-
venskem bančnem sektorju.«

Po besedah Pajenkove so lanski
čisti finančni in poslovni prihodki
finančne skupine Probanke dosegli
34,3 milijona evrov, s čimer so za
šest odstotkov presegli prihodke iz
leta 2009. Bruto dobiček pred os-
labitvijo znaša 17,5 milijona evrov,
dejanski poslovni izid pa bo znan
šele po končani reviziji, v kateri
bodo natančno ovrednotene vse
slabitve in rezervacije zaradi slabih
naložb. V letu 2011 načrtujejo
triodstotno rast bilančne vsote in
18 milijonov evrov bruto dobička.

Pajenkova se je včeraj spomi-

njala začetkov mariborske bančne
zgodbe o uspehu. »Na trg smo
stopili s kapitalom v višini 2,2
milijona tedanjih nemških mark v
dinarjih. Danes znaša knjigovodski
kapital finančne skupine 113,6 mi-
lijona evrov, regulatorni kapital pa
157,4 milijona evrov.«

Na oktobrski skupščini Zlate
Monete II je večinski 90-odstotni
delničar Medaljon izglasoval iz-
tisnitev malih delničarjev, za kar je
moral Medaljon izplačati 7600 ma-
lim delničarjem skupaj poltretji
milijon evrov. Medaljon, 20-od-
stotni lastnik Probanke, je v 100-
odstotni lasti družbe Profectus, ki
je v lasti Probankinega mene-
džmenta, pri čemer imajo trije
člani uprave (Romana Pajenk, Mi-
lana Lah in Vito Verstovšek) v
rokah 54 odstotkov družbe. Za-
nimalo nas je, kakšne načrte ima
uprava Probanke s temi tremi
družbami in ali jih bo morebiti
združila v eno. »To ni v naši
pristojnosti. Vprašati morate upra-
ve teh družb,« je bila redkobesedna
Pajenkova.
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