Bančna skupina z najbolj razširjeno poslovno mrežo
Tržni delež po vlogah prebivalstva (Q3 2019)
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 Najbolj razširjena prodajna mreža v Sloveniji
 več kot 110 poslovalnic (vključno s
specializiranimi poslovalnicami)
 Dolgoročna distribucijska pogodba s
Pošto Slovenije (podpisana leta 2011 za
25 let, do 2036), na podlagi katere ima
dostop do največje poslovne mreže v
Sloveniji (več kot 450)
 Skoraj 500 bankomatov v državi
 več kot 1000 bančnih kontaktnih točk
skupaj (Nova KBM + Abanka)
 Vodilna družba na področju
avtomobilskega leasinga na celotnem
ozemlju države
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 Nova KBM in Abanka sta sistemsko pomembni
banki, ki ju nadzira ECB
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Tržni delež po neto posojilih skupaj (Q3 2019)
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 več kot 2.100 zaposlenih
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 cca. 800.000 strank
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 Več kot 20-odstotni tržni delež na področju
posojil (Q3 2019)
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 Več kot €8.5 milijard sredstev (2019E)
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Združena Nova KBM in Abanka bosta imeli: ocena
za 1

Poslovna mreža (Nova KBM + Abanka)

+110
poslovalnic
0

Bodoča združena banka s povečanim obsegom, dobičkonosnostjo, stabilnostjo in
koristmi
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Nova KBM je vodilna banka v vzhodni
in zahodni Sloveniji, Abanka pa
obvladuje pomemben delež v osrednji
Sloveniji
Največja fizična poslovna mreža v
Sloveniji, zahvaljujoč strateškemu
partnerstvu s Pošto Slovenije

Vodilna na
področju
učinkovitih
storitev za
stranke



Močan kapitalski in likvidnostni
položaj



Raznolika baza strank in kreditni
portfelj

Stabilna in
raznolika
univerzalna
banka
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Ohranitev najboljših
talentov v državi v obeh
bankah
Privabljanje najboljših
talentov v državi

Izboljšan
dostop do
lokalnih
talentov

Boljši dostop do
kapitalskih trgov





Podoben obseg
poslovanja, ki zagotavlja
sinergije na področju
prihodkov in stroškov



Večja in bolj raznolika
banka, kar omogoča
zmanjšanje stroškov
financiranja

Zgodovina uspešnih
integracij
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Pomemben
potencial sinergije
na področju
prihodkov in
stroškov

Vodstveni ekipi imata potrebne
sposobnosti, nabor veščin in energijo
za integracijo

Dodatna opcija izdajanja vrednostnih
papirjev (npr. dodatni temeljni kapital,
MREL, AT1)



Vzpostavitev dobre možnosti za prvo
javno ponudbo (IPO)

Vodstvo Nove KBM je uspešno
integriralo PBS, KBS in SLS



Vodstvo Abanke je uspešno
integriralo Banko Celje in Banko Vipa
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