
BANKE - Na Vipavskem hud odpor proti slovenski banki z Opčin

Vodstvo openske banke izpostavlja tudi nesprejemljivo politično ozadje zadeve
TRST - Vodstvo Zadružne kraške

banke (ZKB) seje včeraj odzvalo na no-
vinarsko konferenco malih delničarjev
Hranilnice in posojilnice Vipava (HiP),
na katerih so ti skupaj z občinskimi mož-
mi izrazili bojazen, da bi openska slo-
venska banka z morebitnim prevzemom
večinskega lastništva vipavske hranilni-
ce, to poslala v likvidacijo.

V odgovor na novice in namigovanja
v zvezi z lastništvom Hranilnice in posojil-
nice Vipava je vodstvo ZKB včeraj medijem
posredovalo daljše tiskovno sporočilo s po-
jasnili, kijih objavljamo v celoti

1.) ZKB je med manjšinski delničar-
ji HiP Vipava že od trenutka ustanovitve
delniške družbe. Povabljeni smo bili k ude-
ležbi, kajti v celotni Vipavski dolini ni bilo
dovolj subjektov, ki bi bili pripravljeni vsto-
piti in zagotoviti dovolj kapitala družbi.

2.) HiP ima še druga dva delničar-
ja iz Italije, ki tako kot mi izhajata iz slo-
venske zamejske skupnosti: Zadružno
banko Doberdob in Sovodnje in Finančni
holding KB1909; kapital v lasti omenje-
nih družb znaša 24,73 odstotka.

3.) Kmetijska zadruga Vipava pro-
daja svoj lastniški delež že dalj časa. Kot
delničarji HiP nismo bili nikoli sezna-
njeni s tem, da bi se kdo iz Vipavske do-
line in okolice resno zanimal za odkup
in dal popolno veljavno ponudbo.

4.) Trajajoča negotovost lastniške
strukture predstavlja tveganje za uspe-
šen razvoj in poslovanje hranilnice.

5.) HiP bo vsekakor potrebovala
dokapitalizacijo, da bi lahko širila obseg
poslovanja in se uspešno razvijala ter iz-
popolnjevala vse strožje zahteve na po-
dročju finančnega poslovanja.

6.) Širitev poslovanja naše stoletne
bančne zadruge v matično domovino in
s tem čezmejno povezovanje iste skup-
nosti z obeh strani meje je eden od na-
ših pomembnejših strateških ciljev.

7.) Poslovna načela, ki izhajajo iz 2.
točke našega statuta, se glasijo: »Zadru-
ga se pri poslovanju oslanja na zadružna

načela vzajemnosti brez špekulativnih
privatnih ciljev. Zadružni namen je pod-
pirati člane in pripadnike krajevne skup-
nosti pri bančnih poslih in storitvah s ci-
ljem, da se izboljšajo njihove moralne, kul-
turne in gospodarske razmere, s promo-
cijo razvoja zadružništva ter kulture var-
čevanja in skrbstva. Zadruga podpira so-
cialno kohezijo, odgovorno in trajno rast
ozemlja, na katerem posluje. Zadruga se
odlikuje po lastni socialni usmeritvi in po
izbiri, da skrbi za skupno dobrobit«

8.) Ob trajajoči negotovosti lastniške
strukture delniške družbe, v kateri imamo
udeležbo, in glede na izhodišča našega
strateškega načrta, ocenjujemo naše za-
nimanje kot povsem umestno, utemelje-
no, transparentno in legitimno.

9.) Naša zamisel - poudarjamo, da gre
zaenkrat samo za to - je vsekakor odvisna
od nekaterih ključnih dejavnikov: zadovo-

ljivih rezultatov skrbnega pregleda, dogo-
vora glede cene, privolitve obeh centralnih
bank in seveda skupščine delničarjev HiP.

10.) Glavno načelo, ki vodi naša de-
janja, je in bo še naprej spoštovanje statu-
tarnih pravil, zakonskih določb in mnenja
centralnih nadzornih organov.

11.) Zavzemamo se za konstruktivne
in realno izvedljive rešitve, ki bodo zado-
voljevale interese vseh delničarjev HiP.

12.) Mimo vseh ugotovitev gospo-
darskega značaja, smo kot slovenska in pri-
morska institucija s 103-letno tradicijo, ki
šteje približno 2000 članov, globoko pri-
zadeti zaradi političnega prijema zadeve, in
to prav s strani tistih, ki le v teoriji zago-
varjajo skupni slovenski prostor!

Za Zadružno kraško banko
Sergij Stancich

Z leve podpredsednik ZKB Kovacic, predsednik Stancich in direktor Podobnik arhiv


