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Opis projekta:
Dodatna kapitalska naložba v višini 9,6 milijona EUR za nakup obstoječih delnic Nove
Ljubljanske banke, d. d., Ljubljana (»NLB«), delniške družbe, ustanovljene v Sloveniji, s
katero se je skupna naložba EBRD v projekt povečala na 74 milijona EUR. Prvotna
naložba EBRD v višini 64,4 milijona EUR je bila izvedena 9. novembra 2018.

Cilji projekta:
Projekt podpira pomembno privatizacijo v Sloveniji v odgovor na zavezo, ki jo je
Republika Slovenija sprejela v okviru načrta prestrukturiranja NLB v dogovoru z
Evropsko komisijo leta 2013, ko je bila odobrena državna pomoč, in kot je bilo kasneje
spremenjeno.

Tranzicijski učinek:
Predlog naj bi prispeval k Odpornosti in Konkurenčnosti, preko zmanjšanja deleža
države v skupnih bančnih sredstvih, kot tudi z razvojem alternativnih virov
financiranja na kapitalskih trgih in s sprostitvijo vrednostnega potenciala NLB prek
zasebnega lastništva. Le-to bo NLB omogočilo izhod iz prestrukturiranja ter nadaljnjo
optimizacijo bilance in večjo poslovno učinkovitost.

Podatki o stranki:
NLB je največja slovenska banka, ki ima v lasti približno 23% skupne bančne aktive v
državi.

NLB zagotavlja univerzalne bančne storitve in je prek strateških odvisnih družb
močno prisotna v petih državah Jugovzhodne Evrope. NLB ima skupaj 321
poslovalnic, okoli 5.900 zaposlenih in približno 1,8 milijona aktivnih komitentov.

Finančni povzetek EBRD:
Naložba v višini 74 milijona EUR.

Skupni stroški projekta:
Tržna kapitalizacija NLB je 18. junija 2019 znašala 1,2 milijarde EUR.

Okoljski in družbeni povzetek:
Kategorija FI (okoljska in socialna politika 2014) – NLB bo morala ravnati skladno z
Izvedbenimi zahtevami EBRD 2, 4 in 9 ter sprejeti in izvajati okoljsko-družbene
postopke EBRD, kot je primerno glede na transakcijsko poslovanje v prihodnosti in
EBRD posredovati letna okoljska in družbena poročila.

Tehnično sodelovanje:
Ne

Kontaktni podatki:
Valerija Pešec
Vodja odnosov z investitorji
+ 386 1 476 9122

Poslovne priložnosti
Za poslovne priložnosti oz. javna naročila vas prosimo, da stopite v stik s podjetjem
stranke.
Za projekte javnega sektorja obiščite stran za javna naročila EBRD: Tel.: +44 20 7338
6794
E-pošta: procurement@ebrd.com

Splošna vprašanja
Vprašanja o projektih EBRD, ki ne zadevajo javnih naročil:
Tel.: +44 20 7338 7168
E-pošta: projectenquiries@ebrd.com

Politika obveščanja javnosti (PIP)
PIP določa način razkrivanja informacij in posvetovanja z interesnimi skupinami EBRD
ter tako spodbuja k boljšemu ozaveščanju in razumevanju svojih strategij, politik in
delovanja. Na spodnji strani o politiki obveščanja javnosti so informacije o tem, kako
lahko zahtevate poročilo sveta za javni sektor.
Besedilo PIP

Mehanizem pritožb za projekte (PCM)
Mehanizem pritožb za projekte (PCM) je mehanizem odgovornosti EBRD. Zagotavlja
možnost neodvisnega pregleda pritožb posameznikov in organizacij glede projektov,
financiranih s strani EBRD, za katere se domneva, da so povzročili oz. da lahko
povzročijo okoljsko in/ali socialno škodo.
Navodila za vložitev pritožbe si lahko preberete na strani mehanizma pritožb za
projekte Uradna oseba za PCM (pcm@ebrd.com) vam je na voljo za vsa morebitna
vprašanja glede vložitve pritožbe in meril za registracijo ter upravičenost v skladu s
poslovnikom PCM.

