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SPOROČILO ZA JAVNOST
13. 12. 2019

Prednostne naloge SKB banke bodo ostale usmerjenost v stranke, inovativnost in zvestoba nadaljnjemu razvoju, sedaj z 
močno podporo Skupine OTP.

OTP banka je danes uradno razglasila zaključek postopka nakupa 99,73 % deleža SKB banke d.d. Ljubljana in  
100 % deležev družb SKB Leasing d.o.o in SKB Leasing Select d.o.o, ki so bili do sedaj v lasti Skupine Societe Generale. S 
pristopom Slovenije je Skupina OTP, s sedežem na Madžarskem, kjer je tudi registrirana, trenutno prisotna v 12 državah 
regije: na Madžarskem, v Sloveniji, Bolgariji, Hrvaški, Srbiji, Romuniji, Rusiji, Ukrajini, na Slovaškem, v Črni gori, Albaniji in 
Moldaviji. 

Skupina OTP je ena največjih, najbolj stabilnih in zanesljivih neodvisnih ponudnikov finančnih storitev v srednji in 
vzhodni Evropi (CEE) s celostno ponudbo bančnih storitev za fizične in pravne osebe. Bančna skupina zagotavlja visoko 
kakovostne finančne rešitve za več kot 18,8 milijona strank ter ima mrežo  skoraj 1.700 poslovalnic (podatek iz tretjega 
kvartala 2019) in najsodobnejše digitalne kanale. Skupina OTP ponuja storitve na področju zavarovanj, nepremičnin, 
odkupa terjatev, lizinga,  upravljanja premoženja, investicijskih ter pokojninskih skladov.

Skupina OTP ima sedež v Evropi in je kot članica Evropske Unije popolnoma skladna z evropskimi standardi in predpisi s 
področja korporativnega upravljanja ter skladnosti in transparentnosti poslovanja.

V zadnjih letih je bila Skupina OTP finančno zelo uspešna in je stalno rastla (rast kreditnega portfelja je v letu 2018 
dosegla 15 %, v prvih devetih mesecih leta 2019 pa 10 %).

Skupina OTP je ena izmed najbolj dobičkonosnih bančnih skupin v regiji, z 1 milijardo dobička po obdavčitvi v letu 2018 
in 21 % donosom na kapital, ki je najvišji med evropskimi bančnimi skupinami. 

OTP Banka, članica Skupine OTP, je največja komercialna banka na Madžarskem z 28 % tržnim deležem. Ohranja vodilno 
pozicijo ne le na  Madžarskem, ampak tudi v Bolgariji in Črni gori. Kotira na budimpeški borzi (Budapest Stock Exchange), z 
raznoliko strukturo delničarjev in s tržno kapitalizacijo približno 12 milijard evrov.

SKB banko bosta vodili dve izkušeni slovenski managerki, Anita Stojčevska, na mestu novo imenovane glavne izvršne 
direktorice in Vojka Ravbar, ki ostaja namestnica glavne izvršne direktorice. 

Zsolt Barna, generalni namestnik glavnega izvršnega direktorja OTP banke je ob prevzemu lastništva poudaril: 

“SKB banka je izjemna pri sodobnem načinu poslovanja ter inovacijah in  je postala zelo dragocen član Skupine OTP. Kot 
novemu akterju v slovenskem bančnem sektorju je naš glavni strateški cilj za prihodnja leta zagotoviti nemoteno in hitro 
integracijo Skupine SKB s Skupino OTP ter ohraniti učinkovito delovanje SKB banke z nadaljevanjem uspešne strategije banke 
iz preteklih let ter uporabiti znanje drugih družb Skupine OTP v regiji. Še naprej imamo namen podpirati rast, zagotavljati 
konkurenčne produkte in se usmerjati na izjemno zadovoljstvo strank, kar je banka dosegala v preteklih letih. Poleg tega vstop 
OTP banke na slovenski trg še krepi že tako odlične slovensko-madžarske gospodarske odnose.”  
Zsolt Barna je tudi dodal, da je ta dogodek izjemen mejnik v razvoju bančne skupine.
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Ob spremembi lastništva je novo imenovana glavna izvršna direktorica SKB banke Anita Stojčevska dejala: 

“Novo lastništvo ponuja nove priložnosti za razvoj in rast, saj je bila SKB  banka prepoznana kot strateški član Skupine OTP. 
Naše stranke in partnerje pričakujemo v novih barvah, z enako stopnjo strokovnosti, prijaznosti in udobja. Še naprej bomo 
spodbujali svoje vrednote in razvijali dolgoročne odnose, ki bodo temeljili na medsebojnem razumevanju ter iskanju najboljših 
rešitev.

Sprememba lastništva ne bo vplivala na dosedanje poslovanje strank Skupine SKB. Ime banke bo ostalo SKB banka, njeni 
hčerinski družbi pa bosta še naprej delovali kot SKB Leasing in SKB Leasing Select. Skupina SKB spreminja svoj logotip in 
barvo, vendar nadaljuje z rednim poslovanjem in visoko kakovostjo storitev, skladno z dogovori in pod obstoječimi pogoji 
za stranke. Zaposleni v SKB banki se bomo še naprej trudili po najboljših močeh ugoditi strankam in uresničiti njihova 
pričakovanja, zdaj z močno podporo Skupine OTP.” 

Sledite nam na Facebook strani 
www.facebook.com/BankaSKB

Oglejte si naše posnetke na Youtube 
www.youtube.com/user/BankaSKB

www.skb.si

Skupina SKB

Skupino SKB sestavljajo banka SKB in njeni hčerinski družbi SKB Leasing in SKB Leasing Select. V Skupini SKB več 
kot 900 zaposlenih, opravlja bančne storitve in storitve lizinga za več kot 200.000 strank na slovenskem trgu. 
Banka SKB je prejemnica dveh uglednih mednarodnih priznanj, je »Banka leta 2019 v Sloveniji« po izboru revije 
The Banker in »Najboljša banka 2019 v Sloveniji« po izboru revije Global Finance.
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