
Boj za prevlado v Abanki

Uprava Save lahko podpiše konzorcijsko pogodbo o skupni prodaji 50-odstotnega
deleža Abanke- Drugi del lastnikov dokazuje, da ni kršil prevzemne zakonodaje
Ljubljana - Boj za prevlado v Abanki, kjer na nasprotnih bregovih stojita kranjska Sava in država, se nadaljuje.
Najnovejšo potezo so naredili nadzorniki Save, ki so upravi v sredo dali soglasje za podpis konzorcijske pogodbe
za prodajo dobre polovice tretje največje domače banke. Daleč najpomembnejša članica prodajnega konzorcija za
Abanko je prav kranjska Sava, kije lastnica 23,34-odstotnega deleža banke.

Zeleno luč za prodajo deleža v
Abanki Vipi je nadzorni svet Save
prižgal že 18. novembra, ko je s svo-
jim namenom seznanil javnost, zdaj
pa je načrtovano prodajo še uradno
podprl. To pomeni, da lahko uprava
Save podpiše konzorcijsko pogodbo
0 skupni prodaji 50-odstotnega de-
leža Abanke. Kot smo že poročali,
Sava Abanko prodaja zaradi premo-
stitve finančnih težav, saj je precej
zadolžena, v prvih devetih mesecih
letos pa je zaradi slabitve naložbe v
Merkur poslovala s kar 80-milijon-
sko izgubo.

Kot so včeraj sporočili iz Save,
konzorcij sestavljajo vse pogodbene
stranke, ki so predhodno podpisale
pogodbo o skupni prodaji. To najver-
jetneje pomeni, da bodo k pogodbi
pristopili tudi Gorenjska banka,
BPT, Vipa Holding, Daimond, Zvon
1 Holding in drugi. Hkrati iz Save

sporočajo, da lahko k prodaji pristo-
pijo še drugi lastniki, ki bi bili zain-
teresirani za prodajo. Kdo bi lahko
kupil polovico Abanke, v Savi še ne
vedo, saj postopek prodaje še ni tako
daleč. »Trenutno smo v fazi podpi-
sovanja konzorcijske pogodbe, za
prodajo pa bo zadolžen naš prodajni
agent, ko bo izbran,« je na vprašanje,
ali so že dobili kakšno ponudbo za
delež v Abanki, pred kratkim odgo-

voril Janez Bohorič. Medtem ko del
lastnikov išče kupca, druga skupina
lastnikov Abanke bije boj z Agenci-
jjo za trg vrednostnih papirjev. To
so Zavarovalnica Triglav, novogori-
ški Hit, Mobitel, Luka Koper in Slo-
venska odškodninska družba, ki jih
je agencija pred kratkim pozvala k
objavi prevzema Abanke, saj meni,
da so kršili zakon o prevzemih. V
omenjenih družbah, ki so vse tako
ali drugače povezane z državo, se s
stališčem ATVP ne strinjajo, zato so
v torek agenciji predlagale, da ustavi
postopek presoje morebitnih krši-
tev v primeru Abanke. V družbah
so namreč prepričani, da niso kršili
zakona o prevzemih in da ni potre-
be za ukrepanje varuha kapitalskega
trga. »O tem bo odločal svet ATVP,«
so včeraj pojasnili na agenciji, kdaj,
pa še niso znali povedati.
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