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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
odpredaj akcií Mestskej časti Bratislava-Petržalka v Dexia banke Slovensko a.s. v súlade so
zverejnenou ponukou.
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Dôvodová správa

V stredu 20.4.2011 v denníku Sme bola uverejnená povinná ponuka nového
majoritného vlastníka Dexia banky Slovensko a.s., spoločnosti PENTA INVESTMENTS
LIMITED ( ďalej Penta ) na odkúpenie akcií drobných akcionárov Dexia banky a.s.
Návrh na odpredaj akcií Dexia banky a.s. bol prerokovaný vo finančnej komisii
s odporúčajúcim stanoviskom. V miestnej rade bol prerokovaný dňa 24.5.2011 taktiež bez
pripomienok.
Spoločnosť Penta odkúpila 88,7057 % akcií Dexia banky a.s a stala sa týmto
majoritným akcionárom tejto banky. Ku dňu 31.3.2011 jej vznikla zákonná povinnosť
uverejniť túto ponuku pre drobných akcionárov tejto banky na odkúpenie ich akcií.
Povinná ponuka na prevzatie akcií je nasledovná:
-

akcie s menovitou hodnotou 399,- Eur za kúpnu cenu 628,17 Eur
akcie s menovitou hodnotou 67,- Eur za kúpnu cenu 105,48 Eur
akcie s menovitou hodnotou 5,- Eur za kúpnu cenu 7,87 Eur
akcie s menovitou hodnotou 1,- Euro za kúpnu cenu 1,57 Eur

Lehota platnosti povinnej ponuky na prevzatie bola stanovená na 60 kalendárnych dní
odo dňa zverejnenia povinnej ponuky to znamená do 19.6.2011.
Mestská časť Bratislava-Petržalka je akcionárom tejto banky od jej vzniku t.j. od roku
1993. Celkovo vlastní naša mestská časť k 1.1.2011 akcie Dexia banky a.s. nasledovne:
- 1 320 ks akcií v menovitej hodnote 399,- Eur
- 1 320 ks akcií v menovitej hodnote 67,- Eur
Spolu mestská časť zaplatila za nákup akcií 878 015,82 Eur, pretože pri druhej emisii
akcií ( akcie za 67,- Eur ) bolo aj emisné ážio vo výške približne trojnásobku nominálnej ceny
akcií.
Od roku 1993 do roku 2008 boli akcionárom vyplácané dividendy. Za uvedené
obdobie bol príjem našej mestskej časti z týchto dividend celkovo 25 381 500,- Sk t.j.
842 511,- Eur. Dividendy však už banka niekoľko rokov nevypláca a v prípade ak dosahuje
medziročný zisk tento prechádza do budúcich rokov ako nerozdelený zisk. Celkovo je trend
však opačný a nie príliš pozitívne výsledky boli príčinnou pre odpredaj banky spoločnosti
Penta. Na základe rokovaní zo zástupcami Dexia Banky bolo zo strany banky deklarované,
že sa chce zameriavať skôr na retail a posilňovanie postavenia na trhu. Uvedené aktivity
samozrejme budú na úkor potenciálnych ziskov v budúcnosti, z ktorých by mestská časť
mohla profitovať. Rovnako širší záber banky v budúcnosti môže byť na úkor kvality
a špecializácie sa na samosprávu. Z týchto dôvodov nebude pre mestskú časť z pohľadu
akcionára výhodne udržiavať majetkovú účasť. Rovnako ponuka, ktorú predkladá majoritný
vlastník spoločnosť Penta je povinná ponuka v zmysle zákona o bankách, tzn. je vytvorená na
základe a po odsúhlasení NBS. V budúcnosti určite nebude možné predpokladať, že sa
hodnota akcií v prípade odpredaja bude pohybovať na tejto úrovni. Rovnako nebude použitý
mechanizmus priameho odpredaja majoritnému vlastníkovi ale prípadný odpredaj by musel
byť obchodovaný na burze, prípadne by bolo nutné nájsť záujemcu. Rovnako je potrebné
poukázať aj na riziko, že mestská časť z pohľadu minoritného akcionára nebude môcť
v budúcnosti v prípade, ak majoritný vlastník bude chcieť zmeniť hodnotu imania a tým aj
hodnotu akcií, ovplyvniť výšku a reálnu hodnotu imania banky a teda aj hodnotu akcií.
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V prípade rozhodnutia o odpredaji akcií bude predpokladaný príjem mestskej časti
z tejto transakcie nasledovný:
- 1320 ks akcií v nominálnej hodnote 399,- Eur za kúpnu cenu 628,17 Eur t.j. celkom
829 184,40 Eur
- 1320 ks akcií v nominálnej hodnote 67,- Eur za kúpnu cenu 105,48,- Eur t.j. celkom
139 233,60 Eur

Nadobudnutie akcií
Počet
Menovitá hodnota Emisné ážio
1 320
399 €
0€
1 320
67 €
199,1635 €
SPOLU
Odpredaj akcií
Počet
1320
1320
SPOLU

Menovitá hodnota
628,17
105,48

Zisk z vlastníctva (dividendy) a predaja akcií
Nadobudnutie
Dividendy
Predaj
Zisk

SPOLU
526 680 €
351 335,82
878 015,82

SPOLU
829 184,40
139 233,60
968 418,00

- 878 015,82
842 511,00
968 418,00
932 913,18

Spolu bude teda príjem z odpredaja akcií vo výške 968 418,- Eur.
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Prílohy:
Cena akcie Dexia Banka vývoj (min. 1D – max. 5Y)

Volatilita pohybu ceny akcie (200 denná báza)
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