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ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση πρώτης φάσης ιδιωτικοποίησης της τράπεζας NLB  

 

Η Σλοβενία ολοκλήρωσε την παρελθούσα Παρασκευή 9 Νοεμβρίου τ.ε. την πρώτη φάση 

ιδιωτικοποίησης της τράπεζας Nova Ljubljanska Banka (NLB), της μεγαλύτερης τράπεζας 

της χώρας.  

 

Η κυβέρνηση είχε αναλάβει την δέσμευση έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προβεί στην 

ιδιωτικοποίηση της NLB ως αντάλλαγμα για την παροχή έγκρισης από την Επιτροπή 

χορήγησης κρατικής κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 1,56 δισ. Ευρώ προς την τράπεζα στα 

τέλη του 2013, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος χρεωκοπίας της.  

 

Ο διαχειριστής της κρατικής περιουσίας της Σλοβενίας SSH (Slovenian Sovereign Holding) 

προέβη στην πώληση του 59% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μέσω αρχικής 

δημόσιας προσφοράς, με την επιλογή να επεκτείνει αργότερα την προσφορά στο 65%. Η τιμή 

ήταν στο χαμηλότερο αναμενόμενο σημείο, 51,5 Ευρώ ανά μετοχή, που αποτέλεσε όφελος 

για τους επενδυτές αλλά και αιτία κριτικής στο εσωτερικό της χώρας. 

 

Σύμφωνα με τους όρους της αρχικής δημόσιας προσφοράς που οριστικοποιήθηκε την 

Παρασκευή, το κράτος πούλησε αρχικά το 59,1% της τράπεζας και εισέπραξε 609 εκατ. 

Ευρώ. 

 

Με βάση την επιτευχθείσα τιμολόγηση, η χρηματιστηριακή αξία της NLB θα ανέρχεται 

περίπου σε 1,03 δισ. Ευρώ όταν αρχίσει η διαπραγμάτευση της μετοχής της τράπεζας στο 

Χρηματιστήριο της Λιουμπλιάνας και την Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου 

στις 14 Νοεμβρίου τ.ε. 

 

Η τελική τιμή ανά μετοχή αντιπροσωπεύει το 68% της λογιστικής αξίας της μετοχής. Η SSH 

είχε τιμολογήσει την τιμή της δημόσιας προσφοράς σε ένα εύρος 51,50-66 Ευρώ ανά μετοχή, 

τιμή χαμηλότερη ακόμη και από την τιμή προσφοράς στην αποτυχημένη αρχική δημόσια 

προσφορά πέρυσι, η οποία είχε καθοριστεί σε εύρος 55-71 Ευρώ και η οποία τελικά είχε 

κηρυχθεί άγονη.  

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο της NLB, οι 

μεγαλύτεροι θεσμικοί αγοραστές μετοχών είναι το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό ταμείο 

Brandes Investment Partners (7,6%) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (6,3%).  
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Ανεπίσημα, η SSH κατέβαλε προσπάθεια να αποφύγει τους πιο επιθετικούς επενδυτές. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών προσφέρθηκε σε θεσμικούς επενδυτές. Οι ιδιώτες 

επενδυτές μπόρεσαν να αγοράσουν τουλάχιστον 10 μετοχές έκαστος σε τιμή 66 Ευρώ ανά 

μετοχή. Ανεπίσημα, οι ιδιώτες αγοραστές κατέβαλαν περίπου 30 εκατ. Ευρώ. Τα στοιχεία 

των ιδιωτών αγοραστών δεν έγινα γνωστά, δεδομένου ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους 

αγοραστές μετοχών στο χρηματιστήριο του Λονδίνου δεν είναι δημόσια διαθέσιμες. 

 

Το σλοβενικό δημόσιο θα κρατήσει υπό τον έλεγχό του ένα ποσοστό 25% συν μία μετοχή, 

ενώ έχει δεσμευτεί να πωλήσει τουλάχιστον το 50% του μετοχικού κεφαλαίου αυτό το έτος 

και το υπόλοιπο μέχρι το 75% μείον μία μετοχή έως το τέλος του 2019. 

 

Μέχρι να εκπληρωθεί πλήρως η δέσμευση ιδιωτικοποίησής της, η τράπεζα θα πρέπει να 

εφαρμόσει τουλάχιστον ένα μέρος των συμφωνηθέντων με την Κομισιόν αντισταθμιστικών 

μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος καταστημάτων της στη Σλοβενία, με 14 να 

κλείνουν στις αρχές Δεκεμβρίου. Παράλληλα, η τράπεζα θα πρέπει να ξεκινήσει τις 

διαδικασίες πώλησης της NLB Vita, της ασφαλιστικής θυγατρικής της. 

 

Οι εγχώριοι οικονομικοί αναλυτές δεν εξεπλάγησαν από την τιμή, δεδομένης της στιγμής 

πώλησης της τράπεζας και της σχετικά τεταμένης κατάστασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.  

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η NLB πλήρωσε συνολικά 378,2 εκατ. Ευρώ σε μερίσματα 

προς το σλοβενικό κράτος τα τελευταία τρία χρόνια.  

 

 

 

 

 

 


