VABILO NA DOGODEK V DVORANI DRŽAVNEGA SVETA
Vseslovensko združenje malih delničarjev, Civilna iniciativa Izbrisani mali delničarji NKBM
in Sinteza-KCD, s podporo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa vabijo na posvet:

Usoda slovenskih bank in razvoj finančnega trga
v dvorano Državnega sveta, Šubičeva 4 v Ljubljani - v četrtek, 28. 6. 2018 ob 13:00
R A Z L O G I Z A O RG AN I Z A C I J O D O G O D K A :
Velika večina političnih strank se po pisanju medijev odloča za prodajo NLB po volitvah:
 Ne gre samo za NLB.  še letos se bo pričel postopek za prisilno prodajo Abanke s Celjsko banko

vred. NKBM in Gorenjska banka sta že poceni prodani.
 Slovenija utegne ostati brez svojega bančnega sistema  brez bank pa je težko govoriti o samostojni

državi.
 Tudi na 100.000 ogoljufanih in razlaščenih vlagateljev NKBM, NLB, Abanke, Celjske banke,

Probanke in Factor banke ne gre pozabiti – ali jim bo država dala nadomestno premoženje v NLB in
Abanki ter banki s tem tudi delno privatizirala?
 Odprto je širše vprašanje finančnega trga, iz katerega smo zaradi nacionalizacij (Proficia, NFD,

banke, tudi Zvonovi) pregnali vse domače vlagatelje  ali pristajamo na to, da bomo nadaljevali z
razprodajami podjetij ali pa bomo rehabilitirali finančni trg in vanj vlagali sami? Nenazadnje je to tudi
vprašanje 2. tira – Madžarska ali obveznice oz. delnice slovenskih vlagateljev?
 DZ bi moral že pred več kot letom dni sprejeti zakon o sodnem varstvu razlaščenih imetnikov delnic

in podrejenih obveznic bank, vendar ga – kot vse kaže - vsaj še leto dni ne bo.
 Ustavno sodišče je NPU in Državnemu tožilstvu dovolilo nadaljnjo preiskavo v Banki Slovenije (BS);

čakamo še, da dovoli delo v BS tudi Računskemu sodišču RS. Vse troje je poskušal blokirati bivši
guverner BS Jazbec.
 Z ZNVP-1 je bilo preko 300.000 malih (certifikatskih) delničarjev z brezplačnimi registrskimi računi

pri KDD primoranih v odpiranje dragih trgovalnih računov pri borzno-posredniških družbah ali v
opuščanje oz. odpoved svojim delnicam, dividendam in odpravninam.

Predstavljeni bodo dokazi za nujnost tožbe proti Evropski komisiji in Evropski centralni banki ter
predlogi o razvoju kapitalskega in finančnega trga v Sloveniji.
Brez ekonomske suverenosti ni politične in tudi ne kulturne (jezikovne), kar že krepko občutimo.
G O V O R C I I N T E ME P R IS P E V K OV :
 Prof. dr. Peter Glavič, Civilna iniciativa »Izbrisani mali delničarji NKBM«, Slovenija mora tožiti
Evropsko komisijo in Evropsko centralno banko;
 Mag. Kristijan Verbič, VZMD, Mačehovska politika države do malih delničarjev uničevanje
kapitalskega trga  analiza, prizadevanja in predlogi VZMD;
 Prof. dr. Jože Mencinger, Sinteza-KCD, Državna pomoč in vsiljevanje razprodaje NLB;
 Miran Novšak, CI »Izbrisani mali delničarji NKBM«, Bančna 'luknja' in druge zgodbe;
 Janko Veber, član DZ RS 19962018, Osebni pogled na dogajanje v Državnem zboru 20122015
in v Preiskovalni komisiji o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju
vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji 20152018;
 Gojko Stanič, Slovenski razvojni svet, Preobrazba NLB v partnersko družbo v mešani slovenski lastnini.

Ruše in Ljubljana, 25. 6. 2017
Za predlagatelje:
zasl. prof. dr. Peter Glavič, CI
mag. Kristijan Verbič, VZMD
prof. dr. Jože Mencinger, Sinteza

