POMEMBNEJŠE INFORMACIJE S SEJE NADZORNEGA SVETA

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Poštna
banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d. objavlja naslednje
sporočilo:
Na svoji redni seji, 13. 12. 2011 se je nadzorni svet Poštne banke Slovenije seznanil s Poročilom o
poslovanju banke v obdobju januar – oktober 2011. V mesecu oktobru se je obseg bilančnega
poslovanja še nekoliko povečal, tako da banka na dan 31. 10. 2011 dosega bilančno vsoto v višini
841 milijonov evrov. To je dobrih 22,5 milijonov več kot konec leta 2010 in presega načrtovano
višino za konec letošnjega leta za 5 odstotkov. Glede na rezultate iz obdobja prvih devetih mesecev
v izkazu finančnega položaja sicer ni zaznati pomembnih strukturnih premikov, trend gibanj
posameznih postavk je podoben kot ob devetmesečju.
Dobiček banke iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami je v desetih mesecih letos
dosežen v višini 12,6 milijonov evrov, kar predstavlja 83 odstotkov načrtovanega za konec
letošnjega leta. Banka je glede na razmere v gospodarskem okolju tudi v mesecu oktobru oblikovala
dodatne rezervacije in oslabitve, ki dobiček banke v največji meri tudi znižujejo. Te so v obdobju
od januarja do oktobra letos oblikovane skupaj v višini 9,7 milijonov evrov, kar je tudi za 23
odstotkov več, kot je banka načrtovala za letošnje leto.
Nadzorni svet je na seji obravnaval tudi Poslovne cilje in finančni načrt banke za leto 2012 ter se
seznanil s projekcijami do leta 2015. Upoštevajoč poslanstvo in vizijo ter ključne strateške
usmeritve banke, kot tudi izhodišča makroekonomskih analiz in napovedi dinamike okrevanja
slovenskega gospodarstva, je nadzorni svet predložene poslovne cilje ocenil kot primerne in k njim
podal svoje soglasje. Povečanja obsega svojega poslovanja banka v prihodnjem letu ne načrtuje, v
partnerstvu s Pošto Slovenije in kot članica Skupine Nove KBM pa bo svoje trženjske aktivnosti
prilagajala potrebam strank in zagotavljala nadaljnjo kvalitetno spremljavo svojih komitentov.
Poseben poudarek bo namenjen tudi obvladovanju stroškov in racionalizaciji poslovanja ter
obvladovanju vseh vrst tveganj za ohranitev stabilnega poslovanja banke tudi v prihodnje.
Nadzorni svet je upoštevajoč temeljna pravila o skrbnosti ter v skladu s svojimi pristojnostmi
obravnaval še nekatere druge zadeve iz rednega poslovanja banke in se med drugim seznanil tudi s
sklepi Komisije nadzornega sveta za pospeševanje poslovnega sodelovanja v finančni (bančni)
skupini oziroma med Novo KBM d. d., Pošto Slovenije, d. o. o. in Poštno banko Slovenije.
Sporočilo bo objavljeno tudi na spletni strani banke (www.pbs.si) od 14. 12. 2011 naprej.
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