Sava: Podrejeni dolg v okviru Solventnosti II
Država:

Slovenija

Številka projekta:

51442

Poslovni sektor:

Zavarovanja, pokojnine, vzajemni skladi

Okoljska kategorija:

Finančna institucija

Vrsta razpisa:

Zasebni

Predvideni datum obravnave na odboru: 15. oktober 2019
Status:

Podpisano

PSD:

4.11.2019

Opis projekta
Naložba v začetno izdajo na dolžniškem trgu Pozavarovalnice Sava, d.d. (Sava), v obliki
evrskih podrejenih obveznic (obveznice), skladnih z direktivo Solventnost II, z 20letno zapadlostjo in brez možnosti odpoklica 10 let (20NC10). Obveznicam je podjetje
S&P dodelilo bonitetno oceno BBB+ in bodo kotirale na Luksemburški borzi.

Cilji projekta
Izdaja obveznic po podjetju omogočila povečanje lastnih sredstev.

Tranzicijski učinek
Največji vpliv na prehod izhaja iz podpore razvoju trga kapitala s prikazom
izvedljivosti izdaje podrejenih obveznic, skladnih z direktivo Solventnost II, v Sloveniji
in širitvijo baze vlagateljev. S projektom bo Sava razširila svoje vire financiranja in se
bolje pripravila na prihodnjo rast.

Podatki o stranki
Pozavarovalnica Sava, d.d., je holdinško podjetje Zavarovalne skupine Sava, ki je 3.
največja zavarovalniška skupina v jadranski regiji, prisotna v 6 državah. Skupna
sredstva skupine znašajo 1,8 milijarde EUR, njen delniški kapital pa 360 milijonov
EUR. Sava kotira na Ljubljanski borzi s tržno kapitalizacijo v višini 290 milijonov EUR,
S&P in AM Best pa sta ji oba podelila dolgoročno bonitetno oceno finančne moči in
kreditne sposobnosti izdajatelja A.

Finančni povzetek EBRD
10.000.000,00 EUR

Skupna vrednost projekta
75.000.000,00 EUR

Okoljski in družbeni povzetek
Kategorija FI (ESP 2014). Sava mora delovati skladno z zahtevami EBRD glede
delovanja 2, 4 in 9, uvesti postopek obvladovanja okoljskih in družbenih tveganj za
zavarovalništvo in posredovati letna okoljska in družbena poročila banki.

Tehnično sodelovanje
Brez

Kontaktni podatki podjetja
Blaž Garbajs
Tel: +386 1 4750 252
E-pošta: subordinated@sava-re.si
Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska 56, 1001 Ljubljana, Slovenija
https://www.sava-re.si/

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.

