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Madžarska OTP banka je konec lanskega leta v Sloveniji uspešno sklenila prevzemni postopek in postala 99,73 
odstotna lastnica SKB banke. To je prva investicija Skupine OTP v Sloveniji, s katero nadaljujejo krepitev pozicije 
največje neodvisne finančne skupine v Srednji in Vzhodni Evropi. 

»OTP banka je od svoje ustanovitve leta 1949 do danes prehodila izjemno pot. Ob vstopu na borzo je bila njena tržna 
kapitalizacija okoli 300 milijonov evrov, do danes pa je zrasla na 12,5 milijarde evrov. Povprečna donosnost na kapital 
v bančnem sektorju znaša okoli 12 odstotkov, medtem ko je v OTP banki 21-odstotna. Ti podatki pričajo o stabilnosti in 
razvojni kakovosti banke,« je povedal Sándor Csányi, predsednik upravnega odbora in glavni izvršni direktor OTP banke, na 
začetku novinarske konference, ki je potekala danes v Ljubljani, ob zaključku finančne transakcije, zahvaljujoč kateri je bila 
večina delnic SKB banke prenesena v last OTP banke. Novinarske konference so se udeležili tudi visoki predstavniki OTP 
banke in SKB banke.

Od leta 2002 naprej, ko so v OTP začeli z intenzivno regionalno širitvijo, so naprej vstopili na bančne trge na Slovaškem, 
v Bolgariji, Romuniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Ukrajini, Rusiji in Črni Gori. V zadnjih letih nadaljujejo s krepitvijo na trgih 
Albanije, Moldavije in Slovenije. OTP banka je danes tako prisotna v 12 državah Srednje in Vzhodne Evrope.

»Banke, ki smo jih v tem obdobju prevzeli, so vse izboljšale svoje poslovanje in okrepile svojo tržno pozicijo. Cilj, ki ga 
zasledujemo na vseh trgih, kjer smo prisotni, je postati vodilna banka ali ena od vodilnih bank. Kot na ostalih trgih, 
želimo tudi v Sloveniji to pozicijo doseči primarno s strategijo organske rasti ob stalni pozornosti na širitvene priložnosti 
ter nenehnim razvojem ter uporabnikom prijazno digitalizacijo. OTP banka tako že danes spada med najmodernejše 
digitalizirane banke v Evropi. Naše znanje in izkušnje želimo prenesti na vse trge, kjer smo prisotni, tudi v Slovenijo,« je o 
ambicijah in nadaljnjih korakih izpostavil Csányi.

SKB banka je z 8,3 odstotnim tržnim deležem in več kot 200.000 strankami danes četrta največja banka v Sloveniji. V 
zadnjih 9 letih je kar osemkrat prejela priznanje Banka leta, ki ga podeljuje ugledna mednarodna finančna revija The 
Banker, v letu 2019 pa tudi priznanje Najboljša banka v Sloveniji s strani Global Finance. Vodstvo SKB banke ostaja lokalno, 
vodili pa jo bosta dve izkušeni slovenski menedžerki, Anita Stojčevska kot glavna izvršna direktorica in Vojka Ravbar, ki 
ostaja namestnica glavne izvršne direktorice.

»Usmeritve banke in njene vrednote ostajajo enake. S podporo, znanjem in izkušnjami, ki jih prinaša OTP banka, bomo 
dodatno okrepili stabilnost, povečali rast in dvignili dobičkonosnost naših operacij. Že zdaj lahko zatrdimo, da je bilo leto 
2019 zaključeno skladno z načrti. Skupina SKB je v prvih devetih mesecih leta 2019 ustvarila čisti dobiček v višini  
45,7 milijona evrov kar je 30 % več kot v enakem obdobju lani. K oblikovanju višjega čistega dobička so prispevali dobri 
rezultati iz rednega poslovanja, ki se odražajo v 11 % višjem operativnem dobičku, in odprava rezervacij in slabitev za 
izpostavljenost tveganim poslom. Skupina SKB je v prvih 9 mesecih 2019  povečala obseg poslovanja, kar se je odrazilo v  
7 % oz. 5,9 mio EUR povečanju čistih bančnih prihodkov. Prav tako se je povečal donos na kapital, in sicer iz 13,3 % v devetih 
mesecih 2018 na 16,9 % v devetih mesecih leta 2019.  Banki SKB je kljub zahtevnemu okolju in povečani konkurenci uspelo 
ohraniti okoli 10 % tržni delež pri vseh posojilih, pri čemer je tržni delež stanovanjskih posojil znašal konec septembra  
13,9 %. 
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Povečala pa je tržni delež na depozitih in sicer na 8,9 %. Skupina SKB Leasing, ki je v 100-odstotni lasti SKB, je potrdila in 
ohranila položaj med vodilnimi lizinškimi podjetji v Sloveniji, s skupnim zneskom finančnega lizinga v višini 486 milijona 
evrov, kar je za 4 mio EUR več kot ob koncu leta 2018. Konec septembra je dobiček pred davki skupine SKB leasing znašal 
13,6 mio EUR, kar je za 2,8 mio EUR več kot v enakem obdobju lani. 

Pred nami pa je tudi obdobje konsolidacije poslovnih procesov ter integracije v OTP poslovni sistem. Procesa integracije 
naše stranke ne bodo občutile, bodo pa prav one tiste, ki bodo od tega prevzema imeli dolgoročno največje koristi,« je 
poudarila Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica SKB banke.

Ob tem je poudarila, da bodo še naprej zavezani projektom družbene odgovornosti in lokalnemu okolju. »Ostajamo glavni 
sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije ter močan podpornik slovenskih predstavnikov na letošnji poletni olimpijadi 
v Tokiu. Prav tako pa nadaljujemo s podporo urbanemu čebelarstvu, ki je del naše zaveze in projekta SKB – z naravo v 
mestu,« je zaključila Stojčevska. 

SKB banka z novim lastnikom vstopa v novo obdobje, v katerem bodo zaključili z integracijo v sistem banke OTP ter 
harmonizacijo poslovnih procesov. Ob tem napovedujejo večji poudarek na digitalizaciji banke, razvoju novih storitev in 
produktov, ter izboljšanju uporabniške izkušnje njihovih strank.

O SKB banki

Skupino SKB sestavljajo banka SKB in Skupina SKB Leasing, v katero sodita družbi SKB Leasing in SKB Leasing Select. 
Podjetji SKB Leasing ter SKB Leasing Select nadgrajujeta bančne storitve in produkte z lizinškimi.

SKB banka je četrta največja banka v Sloveniji z 8,3-odstotnim tržnim deležem, ima več kot 200.000 strank (skoraj 
185.000 fizičnih in skoraj 19.000 pravnih oseb).

SKB banka je razvojno usmerjena univerzalna banka, ki preko različnih prodajnih poti, vključno s 53 poslovalnicami po 
Sloveniji zagotavlja celovito in raznoliko paleto kakovostnih bančnih produktov in storitev. 

Na hitro spreminjajoče se bančno poslovanje, na večje potrebe in želje strank se je SKB banka odzvala z izboljšano 
ponudbo bančnih storitev in produktov, kot so novi Moorea investicijski skladi z možnostjo varčevalnega načrta ter nova 
ponudba paketov, pri kateri lahko stranke – fizične osebe izbirajo med tremi različnimi paketi: MOJ S, MOJ M in MOJ L 
paket. Paketi so prilagojeni glede na uporabo bančnih storitev in potrebe strank pri bančnem poslovanju.

Posebno pozornost SKB banka namenja tudi varnosti poslovanja, zato je v letu 2019 nadgradila MOJ@SKB mobilno banko 
z dodatnimi varnostnimi elementi, pri čemer pa je uporabniška izkušnja še vedno na prvem mestu.

O OTP banki

Skupina OTP je ena največjih, najbolj stabilnih in zanesljivih neodvisnih ponudnikov finančnih storitev v srednji in 
vzhodni Evropi, s celostno ponudbo bančnih storitev za fizične in pravne osebe. 

Zagotavlja visoko kakovostne finančne rešitve, ki ustrezajo potrebam več kot 18,8 milijona strank, s skoraj 1.700 
poslovalnicami (po podatku 3. kvartala 2019) in najsodobnejšimi digitalnimi kanali. 

Skupina OTP ponuja storitve na področju zavarovanj, nepremičnin, faktoringa, lizinga in upravljanja premoženja, investicij 
ter pokojninskih skladov. Je največja komercialna banka na Madžarskem z 28 % tržnim deležem. 

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, Slovaški, Črni gori, Albaniji in 
Moldaviji. 
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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 SKB banka 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. SKB banka 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.

Dodatna pojasnila: 
Lara Berlec, direktorica Komunikacij • SKB d.d. Ljubljana • +386 (01) 471 59 35 • PR@skb.si

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

Razvoj skupine je neprekinjen - z vidika digitalizacije, IT tehnologije ali procesov, spada med najsodobnejše banke v 
Evropi.

Skupina OTP ima sedež v Evropi in je popolnoma skladna z evropskimi standardi in predpisi s področja korporativnega 

upravljanja, skladnosti poslovanja in transparentnosti.


