
BANKE -Včeraj letna skupščina Hranilnice in posojilnice Vipava

ZKB čaka na skrbni pregled
V nadzornem svetuje Sergija Stancicha kot predstavnika zamejskih delničarjev zamenjal Dario Peric

VIPAVA - V Vipavi je bila včeraj
skupščina delničarjev Hranilnice in po-
sojilnice Vipava d.d., osma po vrsti, na ka-
teri so delničarji odobrili poslovno poro-
čilo za leto 2011 in sklep, da se dobiček v
višini nekaj manj kot 123.000 evrov v ce-
loti nameni v rezerve, kot je to priporo-
čila Banka Slovenije.

Skupščina se med drugim je sezna-
nila z odstopom člana nadzornega sveta
Sergija Stancicha, sicer predsednika Za-
družne kraške banke (ZKB), ki je svoje
mesto prepustil drugemu predstavniku
»zamejske naveze« delničarjev (KB 1909
in obe slovenski zadružni banki), pred-
sedniku Zadružne banke Doberdob in So-
vodnje Dariu Pericu. Zamenjana sta bila
še dva člana štiričlanskega nadzornega
sveta, ki sta oba izraz večinskega lastnika,
Kmetijske zadruge Vipava.

O predlogu za dokapitalizacijo banke
na skupščini niso glasovali, pač pa so delni-
čarji potrdili predlog spremembe 10. člena
statuta, na osnovi katere je uprava hranilni-
ce pooblaščena, da s soglasjem nadzornega
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sveta enkrat ali večkrat poveča osnovni ka-
pital banke z izdajo novih delnic za vložke.
Znesek odobrenega kapitala lahko znaša naj-
več milijon evrov, je bilo določeno.

Kot nam je po skupščini povedal pred-
sednik ZKB Stancich, njihov prvotni pred-
log, da bi v nadzorni svet izvolili tri pred :stavnike zamejskih delničarjev (Adriana

Kovacica, Daria Perica in Borisa Perica) ni
prodrl, ker ni bil izraz večine lastništva. Ta-
ko so zamejci ostali pri enem samem nad-
zorniku, ostala dva pa je imenovala oziroma
zamenjala Kmetijska zadruga Vipava kot ve-
činska lastnica banke. Četrti član nadzor-
nega sveta je predstavnik malih delničarjev.

Delničarji na skupščini niso govorili o
prodaji večinskega deleža v hranilnici, čeprav
ga Kmetijska zadruga Vipava še vedno pro-
Jaja. Pač pa je beseda o tem neformalno te-
kla po skupščini, ko so nekateri mali delni-
čarji potrdili podporo projektu ZKB. Kot je
znano, želi slovenska banka z Opčin prev-
zeti bančno dejavnost vipavske hranilnice,
čemur pa se nekateri v Vipavski dolini me
čno (in s šibkimi argumenti, up.ur.) upirajo.

Kot nam je še povedal Sergij Stancich,
bo zdaj naslednji korak sklicanje prve seje
novega nadzornega sveta in določitev pred-
sednika. »Upam, da bomo čim prej prišli do
skrbnega pregleda, ki je pogoj za formali-
zacijo ponudbe za odkup večinskega deleža
v Hranilnici in posojilnici Vipava,« je skle-
nil naš sogovornik, (vb)


