
SEGIP
Slovenski naložbeni program kapitalske rasti



SID banka je zaznala tržne vrzeli na področju lastniškega in mezzanine financiranja 
podjetij in si zadnje desetletje prizadeva za njihovo zapolnitev.

oktober 2012

februar 2016

september 2016

november 2017

SID banka poda prvo pobudo EIB za skupno oblikovanje in 
sofinanciranje mezzanine sklada v Sloveniji, ker je bila takrat podpora EIB 
usmerjena zlasti v regijske sklade, kjer bi morala slovenska podjetja konkurirati za 
financiranje z drugimi podjetji v regiji.

SID banka razvije dva produkta posojil s kapitalsko utrditvijo (MSP6, MSP7), ki sta 
od takrat dalje na voljo MSP-jem z nizko kapitalizacijo.

Podpis sporazuma o sodelovanju med SID banko in EIF pomeni začetek 
vzpostavitve EIF-NPI Equity platforme v okviru Naložbenega načrta za Evropo 
(EFSI).

SID banka in EIF podpišeta pogodbo s katero vzpostavita 
investicijski program „Slovenski naložbeni program kapitalske rasti“ (SEGIP). 

Junij 2019: začetek delovanja skladov zasebnega kapitala za podporo delovanja slovenskih podjetij 



Podpis sporazuma o sodelovanju med SID banko in Evropskim investicijskim skladom 

(EIF) je pomenil pomemben korak k vzpostavitvi slovenskega naložbenega programa 

kapitalske rasti (SEGIP).

SID banka
50 mio €

(sredstva iz lastne bilance,                                
tveganja nosi SID banka)

EIF
50 mio € 

(v okviru EFSI jamstva,                           
tveganja zavarovana iz skupnih sredstev EU)

SEGIP - Slovenski naložbeni 

program kapitalske rasti

100 mio € 

88 mio EUR
Slovenija

12 mio EUR
CEE (Srednja in Vzhodna Evropa)



Razporeditev sredstev SEGIP programa

SEGIP – Slovenski naložbeni program kapitalske rasti

100 mio € 

Skladi zasebnega kapitala s 
slovenskimi upravljavci

50 mio € 

Skladi zasebnega 
kapitala, 

fokusirani na 
regijo

26 mio € 

Lastniško 
sofinanciranje 
perspektivnih 

slovenskih podjetij

24 mio €       

Zasebni vlagatelji
(zavarovalnice, 

pokojninski skladi, 
drugi)

Podjetja



Kaj lahko podjetja financirajo z lastniškim financiranjem:
• rast in nadaljnji razvoj

• povečanje vrednosti podjetja

• vse naložbe

• obratni kapital

• prevzeme drugih podjetij

• vstope na nove trge

• izvozno financiranje

• lastniško nasledstvo in reorganizacijo

Pogoji, ki jih morajo podjetja izpolnjevati: 

• slovensko podjetje ali dejavnost tujih podjetij v Sloveniji (kreiranje delovnih mest v Sloveniji),

• MSP ali MID-Cap podjetje (do vključno 2.999 zaposlenih), 

• ima vsaj 2 zaposlena in posluje najmanj 2 leti,

• ima v času trajanja investicije pričakovano rast prihodkov in denarnega toka,

• ne gre za podjetje v težavah in nima neporavnanih obveznosti do države,

• ima kazalnik NFD/EBITDA ≤ 6

Višina prejetih sredstev: do 10 mio €


