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Ljubljana, 6. septembra 2018  

 

SID banka je izbrala kupca SID – Prve kreditne zavarovalnice  

 

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana je v postopku prodaje 

SID – Prve kreditne zavarovalnice d. d., Ljubljana (v nadaljevanju SID-PKZ) danes 

podpisala pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža francoski družbi Coface. 

Prodajo SID-PKZ je potrdil nadzorni svet SID banke.  

 

Postopek možne prodaje do 100-odstotnega deleža SID-PKZ se je začel marca 2017, rok za oddajo 

nezavezujočih ponudb pa je bil 30. oktober 2017. Po oddaji nezavezujočih ponudb in po opravljenih 

skrbnih pregledih sta Zavarovalnica Triglav in Coface oddala zavezujoči ponudbi.  

 

Po intenzivnih pogajanjih z obema zainteresiranima kupcema je SID banka prejela v vseh elementih in 

pogojih bistveno izboljšano ponudbo družbe Coface. Pri odločanju o prodaji ni bilo mogoče doseči 

partnerske pogodbe, saj sta oba ponudnika vztrajala na 100-odstotnem lastniškem deležu 

zavarovalnice. SID banka je preverjala tudi odnos potencialnega investitorja do nadaljevanja 

mednarodno primerljivega zavarovanja terjatev slovenskega gospodarstva, digitalnega produktnega 

razvoja ter do nadaljevanja pozavarovanj nemarketabilnih tveganj v okviru SID banke, ki bo te 

zavarovalniške storitve za slovensko gospodarstvo še naprej izvajala na bolj tveganih izvoznih trgih. 

 

Družba Coface je poleg višje kupnine ponudila tudi dobre možnosti nadaljnje rasti, razvoja in širitve 

poslovanja SID-PKZ, tako geografsko kot produktno. Izkazala je interes po nadaljevanju in razvoju 

zavarovalniških produktov, konkurenčnih pogojev zavarovanja in visoki ravni storitev za stranke SID-

PKZ, ohranitvi družbe in blagovne znamke PKZ, pozavarovanj večine nemarketabilnih tveganj v okviru 

SID banke, nadaljnjega digitalnega razvoja zavarovanj in izboljševanja kakovosti storitev za sedanje in 

bodoče stranke SID-PKZ. Družba Coface poleg nadaljnjega razvoja s prevzemom in širitvijo v Adriatic 

regijo zagotavlja, da bo SID-PKZ lahko postala poglavitna točka njihovega delovanja v JVE oziroma 

Adriatic regiji.  

 

Mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke ob tem poudarja: »SID banka je kot specializirana 

spodbujevalno-razvojna banka v 100-odstotni lasti države omejena s slovensko in evropsko regulativo, 

zato lahko le pogojno vlaga svoja sredstva v nadaljnji razvoj SID-PKZ, ki izvaja tržno dejavnost. Poleg 

tega se je struktura slovenskega gospodarstva v zadnjih letih bistveno spremenila (več polizdelkov in 
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manj končnih izdelkov), veliko podjetij je prešlo v last tujih družb, ki imajo v svojih državah 

konkurenčnejše možnosti za koriščenje teh zavarovalniških storitev na mednarodnih trgih. Zelo veliko 

pa je tudi regulatorno breme za tako majhne zavarovalnice, kot je SID-PKZ. Novi strateški partner bo 

skladno s temi trendi SID-PKZ lahko zagotovil konkurenčnejše možnosti razvoja in zlasti nadaljnjo 

širitev poslovanja za domače in predvsem tuje družbe, prisotne v Sloveniji. To bo ugodno vplivalo tudi 

na zavarovanja in pozavarovanja nemarketabilnih tveganj, ki jih bomo še naprej izvajali v SID banki. S 

tem bosta tako SID banka kot družba Coface slovenskim podjetjem zagotavljali nove, dodatne, bolj 

konkurenčne in mednarodno primerljive storitve in pogoje, vključno z mednarodno mrežo, ki jo 

Skupina SID banka nima. Na ta način se bo še učinkoviteje spodbujalo slovenski izvoz in trajnostni 

gospodarski razvoj Slovenije.« 

 

Za zaključek transakcije so potrebne še običajne odobritve regulatornih organov, za katere se 

pričakuje, da bodo izdane v prihodnjih mesecih. 

__________________________________________________________________________ 

 

SID - Prva kreditna zavarovalnica (SID-PKZ) je začela delovati v začetku leta 2005. Nastala je predvsem 

zaradi uskladitve pravnega reda in poslovanja s predpisi Evropske unije in določb Zakona o zavarovanju in 

financiranju mednarodnih gospodarskih poslov, ki je predvidel preoblikovanje Slovenske izvozne družbe v SID 

banko in prenos marketabilnih zavarovanj na novoustanovljeno zavarovalnico. 

 

SID banka se je za začetek postopka prodaje do 100-odstotnega deleža SID-PKZ odločila skladno s sprejeto 

akcijsko strategijo SID banke, ki narekuje usmeritev v izvajanje osnovne dejavnosti razvojne banke, ter skladno s 

strategijo upravljanja kapitalskih naložb države, ki jo je državni zbor sprejel leta 2015 in določa, da se inštitucije, 

ki so bile uvrščene med strateške naložbe države, usmerjajo v izvajanje le svoje osnovne dejavnosti. V okviru teh 

strateških usmeritev se je že leta 2015 začel postopek prodaje družbe Pro Kolekt d. o. o., konec leta 2016 

formalni likvidacijski postopek družbe Prvi faktor d. o. o., začetek leta 2017 pa še postopek prodaje SID – Prve 

kreditne zavarovalnice d. d., Ljubljana. 

 


