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STRESZCZENIE DECYZJI W SPRAWIE PODJĘCIA ŚRODKÓW NADZWYCZAJNYCH WOBEC NOVA 
LJUBLJANSKA BANKA D.D. W DNIU 18 GRUDNIA 2013 R. 

(2014/C 38/09) 

Na podstawie z art. 31 paragraf pierwszy i art. 43 paragraf pierwszy Ustawy o Banku Słowenii (Uradni List 
RS (UL RS; Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii) nr 72/06 (oficjalna wersja skonsolidowana) oraz 59/11) 
oraz art. 217 paragraf pierwszy w związku z art. 253 Ustawy Prawo bankowe (UL RS nr 99/10 (oficjalna 
wersja skonsolidowana), 52/11 (zmiana), 9/11 (ZPlaSS-B), 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 
63/13-ZS-K oraz 96/2013; dalej „ZBan-1”), Bank Słowenii niniejszym przyjmuje skierowaną do Nova 
Ljubljanska banka d.d., z siedzibą przy Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Slovenia, decyzję w sprawie 
podjęcia środków nadzwyczajnych oraz decyzję w sprawie umorzenia wszystkich kwalifikowalnych zobo
wiązań banku oraz w sprawie zwiększenia jego kapitału zakładowego w drodze wniesienia nowych 
wkładów w celu przywrócenia warunków umożliwiających bankowi osiągnięcie wymaganych współczyn
ników kapitałowych. 

Bank Słowenii uznał, że Nova Ljubljanska banka prowadzi działalność w sytuacji zwiększonego ryzyka, co 
może doprowadzić do cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług bankowych, ponieważ, z uwagi na 
przygotowaną przy założeniu kontynuowania działalności ocenę sytuacji finansowej banku na dzień 
30 września 2013 r., a także wymagane dodatkowo – po niezależnej analizie portfela kredytowego – 
odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, bank nie spełnia minimalnych wymogów kapitałowych. 

W ramach nadzwyczajnego środka przewidującego umorzenie zobowiązań kwalifikowalnych, Bank Słowenii 
podjął decyzję o umorzeniu wszystkich kwalifikowalnych zobowiązań banku na dzień 18 grudnia 2013 r. 
Zobowiązania te obejmują kapitał zakładowy banku i zobowiązania podporządkowane wobec wierzycieli, 
które w przypadku upadłości banku zostałyby spłacone dopiero po spłacie wszystkich zwykłych zobowią
zań. 

Zobowiązania kwalifkowalne banku podlegające umorzeniu na podstawie decyzji w sprawie podjęcia 
środków nadzwyczajnych obejmują: 

a) kapitał zakładowy banku wynoszący 184 079 267,12 EUR i podzielony na 22 056 378 zwykłych 
zbywalnych akcji imiennych bez wartości nominalnej, oznaczonych symbolem NLB, o kodzie ISIN 
SI0021103526, wyemitowanych w centralnym rejestrze zdematerializowanych papierów wartościowych 
zarządzanym przez Centralna klirinško depotna družba d.d., Lublana (centralny system rozliczania 
papierów wartościowych; dalej „KDD”), stanowiący zobowiązanie kwalifikowalne pierwszego stopnia; 

b) zobowiązania wynikające z wyemitowanych przez bank instrumentów finansowych stanowiące zobo
wiązania kwalifikowalne trzeciego stopnia: 

— obligacje hybrydowe Perpetual Floating Rate Upper Tier Two Subordinated Step-Up Notes, oznaczone 
symbolem NOVALI FLOAT 49, o kodzie ISIN NLB XS0208414515, wyemitowane w dniu 
17 grudnia 2004 r. i zarządzane jako zdematerializowane papiery wartościowe w systemie rozlicze
niowym zarządzanym przez Euroclear Bank SA/NV, Luksemburg oraz Clearstream Banking SA, 
Luksemburg,
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— obligacje podporządkowane oznaczone symbolem NLB 26, o kodzie ISIN SI0022103111, wyemi
towane w dniu 14 lipca 2010 r. i zarządzane w centralnym rejestrze zdematerializowanych papierów 
wartościowych zarządzanym przez KDD, oprocentowane od dnia 24 maja 2010 r., 

— pożyczka hybrydowa subordinated floating rate perpetual loan wypłacona na podstawie umowy zawartej 
w dniu 19 czerwca 2007 r. z pożyczkodawcą Merrill Lynch International Bank Limited, London 
Branch, oraz 

— pożyczka podporządkowana, którą bank otrzymał na podstawie umowy zawartej w dniu 31 maja 
2006 r. z KBC Bank NV, Dublin Branch. 

Zgodnie z decyzją w sprawie podjęcia środków nadzwyczajnych, z uwagi na umorzenie zobowiązań 
kwalifikowalnych kapitał zakładowy banku został obniżony do zera (0). Z powodu obniżenia kapitału 
zakładowego, na mocy decyzji w sprawie podjęcia środków nadzwyczajnych 22 056 378 akcji banku 
oznaczonych symbolem NLB, o kodzie ISIN SI0021103526, wyemitowanych w centralnym rejestrze 
zdematerializowanych papierów wartościowych zarządzanym przez KDD, zostało umorzonych w dniu 
18 grudnia 2013 r. 

Po umorzeniu zobowiązań kwalifikowalnych kapitał zakładowy banku został zwiększony w drodze nowych 
wkładów wniesionych w dniu 18 grudnia 2013 r., na podstawie decyzji w sprawie podjęcia środków 
nadzwyczajnych. 

Na podstawie tej decyzji Republika Słowenii opłaciła 20 000 000 nowo wyemitowanych akcji banku na 
łączną kwotę 1 551 000 000 EUR. Po podwyższeniu kapitał zakładowy banku wynosi 200 000 000 EUR 
i jest podzielony na 20 000 000 akcji bez wartości nominalnej. Nowe akcje zostaną wyemitowane w postaci 
zdematerializowanej, są zbywalne i zostaną wpisane do rejestru KDD. 

W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy banku ponownie spełnia wymogi Banku Słowenii w zakresie 
współczynników adekwatności kapitałowej. 

Zgodnie z art. 253 ZBan-1 środki nadzwyczajne uznaje się za środki odnoszące się do reorganizacji jak 
określono w dyrektywie 2001/24/WE. 

Zgodnie z art. 350a ZBan-1 akcjonariusze, wierzyciele i inne osoby, na których prawa miała wpływ decyzja 
Banku Słowenii w sprawie podjęcia środków nadzwyczajnych, mogą zwrócić się do Banku Słowenii 
o odszkodowanie, pod warunkiem że udowodnią, że szkody będące skutkiem środka nadzwyczajnego 
przekraczają szkody, jakie ponieśliby, jeżeli środek nadzwyczajny nie zostałby podjęty. Decyzję Banku 
Słowenii można zaskarżyć we właściwym sądzie w Lublanie (np. sądzie rejonowym lub sądzie okręgowym). 

Nova Ljubljanska banka może odwołać się od decyzji w sprawie podjęcia środków nadzwyczajnych w sądzie 
administracyjnym Republiki Słowenii w terminie 15 dni od jej doręczenia wszystkim członkom zarządu. 
Akcjonariusze banku, których łączne udziały kapitałowe wynoszą co najmniej jedną dziesiątą kapitału 
zakładowego banku mogą – do celów skorzystania z prawa do ochrony sądowej w związku z decyzją 
Banku Słowenii w sprawie likwidacji banku lub w sprawie podjęcia środka nadzwyczajnego – zwrócić się do 
zarządu banku lub zarządcy, jeżeli został wyznaczony, o zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy 
banku i przedstawienie wniosku o udzielenie przez walne zgromadzenie absolutorium osobom upoważ
nionym do reprezentowania banku zgodnie z art. 347 paragraf drugi ZBan-1 i wyznaczenie innych osób do 
reprezentowania banku w postępowaniu o ochronę sądową w związku z decyzją Banku Słowenii. 

Lublana, 20 grudnia 2013 r. 

Boštjan JAZBEC 
Prezes
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