Kam je Hauc pripeljal mariborsko banko
NKBM Lanski stroški nižji za 15 odstotkov od predlanskih
-Na pozitiven izid vpliva tudi lastništvo državnih obveznic

-

Ljubljana, Maribor Z odstopom Aleša Hauca so seznanjeni tudi v Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki
upravlja državne naložbe in
prodaja drugo največjo slovensko banko. Ta je lani ustvarila
čisti dobiček, a ima zelo veliko
slabih terjatev, obseg kreditov
pa se zmanjšuje.

NEJC GOLE,

nja je Hauc začel krčiti mariborske
banke skupine: v likvidaciji sta
KBM Leasing in Gorica Leasing,
zapira se Adria banka, po podatkih bančnega sindikata je bilo iz
NKBM v zadnjih dveh letih odpuščenih 200, na novo zaposlenih pa
65 ljudi, bilančna vsota Skupine se
je v času Aleša Hauca na podlagi
zahtev evropske komisije znižala s
5,8 milijarde evrov na 4,4 milijarde
evrov.
Kljub prenosom slabih terjatev
na Družbo za upravljanje terjatev
bank je v portfelju NKBM še vedno
okoli petina slabih posojil, kar je
veliko več od povprečja slovenskega bančnega sistema, v katerem je
nedonosnih 11,9 odstotka kreditov,
v zdravih kreditnih portfeljih bank
pa je slabih terjatev le okoli pet odstotkov.
Skupina NKBM je lani ustvarila
23,3 milijona evrov čistega dobička, matična banka pa 35,9 milijona
evrov. Banka je ustvarila 110,7 milijona evrov čistih obresti, kar je za
40 odstotkov več kot leto prej, stroške pa je znižala za 15 odstotkov
na 103,6 milijona evrov. Velik del
povečanja prihodkov je posledica
lastništva državnih obveznic, ne
pa zaslužka iz kreditiranja gospodarstva in gospodinjstev.
»Hauc ni znal poslovno prestrukturirati banke in jo trženjsko
aktivirati pri kreditiranju, ki je edini pravi vir obrestnih prihodkov.
Ne, Hauc je raje sedel na državnih
obveznicah. Donos teh, ki jih je za
1,3 milijarde evrov v bančnem portfelju, pa bo vse nižji. Imamo toliko
obveznic, kot da smo investicijska
banka, ne pa poslovna, ki bi se mo-

URBAN ČERVEK

V zadnjem času je bilo mogoče slišati veliko opozoril o krizi v drugi
največji slovenski banki. Interna

opozorila o »razpadu sistema« na
NKBM zaradi odpuščanj, zaposlovanja zunanjih vodstvenih delav-

cev, velikem nezaupanju med zaposlenimi in vodstvom, pritiskih
na zaposlene in odhodih izkušenih
bančnikov je potrdilo tudi pismo
sindikata bančništva Slovenije
predsedniku vlade Miru Cerarju, v
katerem so sindikalisti navedli številne očitke vodstvu NKBM. Kot
posledico slabih razmer navajajo
veliko zmanjšanje števila komitentov banke.

Kreditni portfelj se krči, še
vedno veliko slabih posojil
Hauc
je funkcijo predsednika
uprave NKBM začel opravljati aprila 2012. Od takrat je država večkrat
dokapitalizirala banko, nazadnje
decembra 2013 z 870 milijoni
evrov, jo nacionalizirala in izbrisala za 64 milijonov evrov podrejenih finančnih instrumentov. V
skladu z načrtom prestrukturira-

Aleš Hauc v NKBM
MAREC 2012
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Aleša Hauca
nadzorni svet
imenuje za
predsednika
uprave NKBM.
Pri tem Hauc izjavi,
da je NKBM
»ugledna, varna
in stabilna« banka.
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Banka Slovenije
izda Haucu licenco.
NKBM objavi, da je
leto 2011 sklenila
s 83,9 milijona
evrov izgube.
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NKBM proda svoj

50-odstotni delež
v Zavarovalnici
Maribor
zavarovalnici
Sava Re.

„

APRIL 2013

•NKBM

objavil, da je
imela leta 2012 za
203 milijone evrov
izgube. Hauc napove
odškodninske tožbe

in kazenske ovadbe

proti nekdanjemu
vodstvu NKBM
z Matjažem
Kovačičem na čelu.

rala ukvarjati s kreditiranjem,« je
sporočila zaposlena na NKBM.
Vloge nebančnega sektorja so se
lani v matični banki glede na leto
prej povečale za štiri odstotke na
2,5 milijarde evrov, a konec leta
2012 je banka imela zbranih veliko več vlog, in sicer 2,9 milijarde
evrov. Zmanjšujejo se tudi krediti
nebančnemu sektorju, ti so lani
upadli za 13 odstotkov na 1,6 milijarde evrov.

Tik pred privatizacijo
V SDH poudarjajo, da je za imeno-

vanje predsednika uprave pristojen in odgovoren nadzorni svet,
SDH pa kot delničar na imenovanje članov uprave banke ne more
vplivati.
Banka je tik pred končanjem
postopka privatizacije. SDH tehta
dve ponudbi, in sicer ameriškega
sklada Apollo ter madžarske banke OTP. Favorit za nakup naj bi bil
Apollo, ki da je za banko pripravljen odšteti okoli 200 milijonov
evrov, medtem ko naj bi OTP ponudila 130 milijonov evrov. A kot
smo pred časom poročali v Delu,
je predsednik uprave banke OTP
Sandor Csanyi izrazil pripravljenost izboljšati svojo ponudbo za
NKBM, če bodo iz prodaje izločene
nekatere slabe naložbe.
Takšna naložba je, denimo, kapitalsko podhranjena srbska KBM
banka (nekdanja Credy banka), ki
je lani imela 2,1 milijona evrov izgube. Srbska banka bi potrebovala
deset milijonov evrov dodatnega
kapitala, a NKBM od evropske komisije dovoljenja za dokapitalizacijo ni dobila.
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Država
dokapitalizira
NKBM z 870
milijoni evrov
ter izbriše 97.000
delničarjev in

imetnike

podrejenih

obveznic.
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Iz uprave NKBM
t.

predčasno odide
član uprave Igor
Žibrik,

sledijo

temu

tudi
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•Aleš

:

Hauc odide

na bolniški
dopust zaradi
težav z zdravjem,

FESRUAR S01S

•Aleš

■

Hauc

—

predlaga svojo
razrešitev,

nekateri drugi
vodstveni delavci
v banki,
delo
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