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:
Nadzorni svet se je na seji, 24. 5. 2011 seznanil o poslovanju banke v obdobju januar – marec
2011. Banka je v prvih treh mesecih letošnjega leta dosegla dobiček iz rednega poslovanja v višini
821 tisoč evrov. Čiste obresti so v tem obdobju znašale 5.886 tisoč evrov, kar predstavlja 24
odstotkov načrtovanega obsega za leto 2011. Čiste opravnine so v tem obdobju znašale 2.149 tisoč
evrov, glede na načrt pa so presežene za 1 odstotno točko. Banka je s čistimi opravninami pokrila
52 odstotkov operativnih stroškov.
Bilančna vsota banke je konec meseca marca 2011 znašala 821.281 tisoč evrov in je za 2.785 tisoč
evrov višja kot konec leta 2010, za 2 odstotka je presežena tudi letno načrtovana višina. Tržni delež
bilančne vsote na dan 31. 3. 2011 znaša 1,59 odstotka. V prvem trimesečju je za 0,18 odstotnih točk
upadel delež vlog nebančnega sektorja, predvsem pravnih in drugih oseb, za 0,02 odstotni točki pa
so glede na konec preteklega leta porasli krediti nebančnemu sektorju. Po stanju 31. 3. 2011 je
delež banke pri kreditih strankam, ki niso banke, znašal 1,31 odstotka.
Količnik kapitalske ustreznosti na dan 31. 3. 2011 znaša 10,21.
Nadzorni svet je na seji prejel tudi prvo informacijo o poslovanju banke v obdobju januar – april
2011, ki kaže na podobne trende in nadaljnje stabilno poslovanje banke, ter se seznanil še z drugimi
zadevami iz tekočega poslovanja banke.
Nadzorni svet je na seji soglašal tudi še z nekaterimi predlogi za letno skupščino banke, katere sklic
je v pripravi.
Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh banke (www.pbs.si) od 27. 5. 2011 naprej.
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