Pojasnilo uprave Nove KBM ob razlastitvi imetnikov delnic in hibridnih
obveznic ter obveznic z lastnostmi inovativnega instrumenta
Spoštovani!
V Novi KBM razumemo veliko razočaranje imetnikov delnic in hibridnih obveznic ter
obveznic z lastnostmi inovativnega instrumenta naše banke, ki so z ukrepi Banke
Slovenije in dokapitalizacijo države ostali brez tega premoženja. Predvsem leta 2007
so se mnogi odločili za vlaganje v delnice, ker so zaupali v dobro poslovanje banke,
zdaj pa so prepričani, da banka ni izpolnila njihovih pričakovanj. Pri tem želimo
pojasniti, da sta redno bančno poslovanje in vlaganje v vrednostne papirje banke dva
različna posla, ki temeljita na različnih predpostavkah glede tveganja, ki ga
prevzemajo stranke. Prepričani smo, da smo pri rednem bančnem poslovanju – pri
depozitih, kreditih in drugih poslih v celoti ali v veliki meri upravičili zaupanje naših
strank, s tem ko smo jim, skladno s pravili bančnega poslovanja, pomagali
izpolnjevati finančne načrte in urejati finančne zadeve.
Sedanja uprava, ki je prevzela vodenje banke v letu 2012, skupaj s sodelavci z vso
skrbnostjo preučuje pretekle poslovne odločitve. Naš glavni cilj je preoblikovati banko
v uspešnejšo finančno institucijo z visokim izkazovanjem pozitivnih, etičnih vrednot, s
čimer bo upravičila zaupanje svojih strank in lastnikov. Želimo, da se izkaže
morebitna odgovornost za neustrezne odločitve v preteklosti, ki so dodatno
prispevale k visokemu deležu slabih kreditov. V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi
pri sklepanju posameznih poslov v preteklosti ali celo kaznivimi ravnanji smo že
vložili odškodninske tožbe, v primeru identificiranega suma kaznivega dejanja pa
vložili ustrezne ovadbe ter konstruktivno in dejavno sodelujemo z vsemi pristojnimi
institucijami. Tudi v prihodnje bomo storili vse za zaščito interesov banke in naših
strank.
In ravno v luči zagotavljanja prihodnosti Nove KBM je treba razumeti odločitve
regulatorja finančnega sistema, Banke Slovenije, glede dokapitalizacije banke
18.12.2013, na podlagi katere je Republika Slovenija vplačala 870.000.000 EUR
novega kapitala ter postala večinski lastnik Nove KBM. Rezultati obremenitvenih
testov so namreč pokazali, da bi v primeru najbolj neugodnega scenarija poslabšanja
gospodarskih razmer banka imela velik kapitalski primanjkljaj. Hkrati so rezultati
neodvisnega pregleda kvalitete kreditnega portfelja banke pokazali, da bi banka ob
koncu poslovnega leta zaradi stalnega naraščanja števila neplačnikov, morala
oblikovati dodatne rezervacije in slabitve, in bi posledično ob koncu poslovnega leta
izkazovala znatno izgubo. Na osnovi pregledov ocenjeno (predvideno) izgubo, kot
tudi dodatne kapitalske zahteve, ki izhajajo iz stresnih testov, je banka pokrila z novo
dokapitalizacijo, ki jo je v tako kratkem časovnem okviru lahko zagotovila le
Republika Slovenija.
Naša država je v zvezi s sanacijo bank zavezana pravilom, ki veljajo za državne
pomoči v EU. Ta pravila določajo, da lahko država v okviru sanacije dokapitalizira
banko šele, ko identificirano izgubo banke najprej v celoti pokrijejo obstoječi lastniki
kapitala, to se pravi delničarji ter imetniki podrejenih instrumentov. Podlaga za odpis
delnic in navedenih obveznic banke so izredni ukrepi, ki jih je banki izrekla Banka
Slovenije na podlagi zadnje novele Zakona o bančništvu.

Sedanja izkušnja pa ob vsem tem tudi kaže, da je bilo žal v preteklosti premalo
pozornosti namenjeno temu, da bi delničarji, predvsem mali delničarji, in investitorji v
druge tvegane vrednostne papirje banke, bili bolje poučeni o tveganjih, ki jih prinaša
lastništvo delnic in hibridnih oziroma inovativnih obveznic.
Po skrbnem tehtanju različnih možnosti je država morala sprejeti ukrepe, ki so bili
nujno potrebni in so usmerjeni v zagotovitev pogojev za dolgoročno uspešno
poslovanje bank in ohranitev stabilnosti finančnega sistema. Nova KBM je sistemsko
pomembna banka in je bila glede na ugotovljen položaj v banki in s tem povezana
tveganja za stabilnost finančnega sistema, upravičena do državne pomoči in
dokapitalizacije s strani Republike Slovenije. Prejeta državna pomoč banki omogoča
dolgoročno uspešno in varno poslovanje, hkrati pa mora banka upravičiti prejeto
pomoč in izpolniti dane zaveze v skladu s predpisi o državnih pomočeh in predpisi o
bančnem poslovanju.
Nova KBM ima več kot 150 letno tradicijo in je v tem obdobju uspešno premostila
številne izzive. Zaupanje si je stoletje in pol izgradila s kakovostnimi bančnimi
storitvami in profesionalnim odnosom do strank. Ne vodstvu banke ne ostalim
zaposlenim ni vseeno, kako banka posluje in kakšno je zaupanje vanjo. V zadnjem
letu in pol smo v banki izvedli številne ukrepe za izboljšanje poslovanja in
preoblikovanja celotne Skupine Nove KBM, ki že kažejo tudi rezultate. Bolje in
varčnejše smo organizirani, zmanjšujemo stroške na vseh ravneh poslovanja,
prenavljamo kreditni proces, v središče našega poslovanja vse bolj postavljamo naše
stranke. Vse to počnemo s ciljem in odločenostjo, da postanemo trajno uspešna
banka.
Nova KBM je že danes dobra, varna in likvidna banka, ima kakovostne storitve,
strokovnjake z znanjem in izkušnjami. Trdno smo tudi odločeni vzpostaviti takšen
način delovanja, da se nepravilnosti, ki smo jim bili priča v preteklosti, ne bodo več
zgodile. Nadaljevali bomo z uresničevanjem Plana prestrukturiranja, ki ga je potrdila
Evropska komisija. Predvidevamo, da bo preoblikovanje banke potekalo do leta
2016, ko država načrtuje popoln lastniški umik iz banke.
Nova KBM je spet, kot že večkrat v svoji zgodovini, v prelomnem obdobju.
Prizadevali si bomo, da bomo vaše zaupanje ter zadovoljstvo ohranjali in ga krepili,
predvsem s kakovostnimi storitvami, medsebojnim spoštovanjem in profesionalnim
odnosom.
S spoštovanjem!
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