
Financiranje malih in srednje
velikih ter mid-cap podjetij
(SEGIP PE) 

V SID banki smo z lastniškim financiranjem začeli v letu 2017, ko smo skupaj z Evropskim
investicijskim skladom (EIF) vzpostavili Slovenski naložbeni program kapitalske rasti (SEGIP) v
višini 100 milijonov €. Preko SEGIP-a podpiramo slovenska mala, srednje velika in mid-cap
podjetja (do 2.999 zaposlenih), pomagamo pri pridobivanju sredstev zasebnih vlagateljev,
podpiramo slovenske upravljavce skladov zasebnega kapitala ter privabljamo tuje sklade
zasebnega kapitala, da investirajo v slovenska podjetja.

V letu 2022 smo SEGIP povečali za dodatnih 120 milijonov €, na 220 milijonov €, ter ga razširili  
s tremi dodatnimi podprogrami in ga poimenovali SEGIP Top-up.
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Programi lastniškega financiranja 

PODPRTO S STRANI SID BANKE
LASTNIŠKO FINANCIRANJE



Namenjen financiranju slovenskih malih, srednje velikih in mid-cap podjetij za zagotavljanje
zadostnega kapitala podjetij za rast in širitev poslovanja, povečanja produktivnosti in dodane
vrednosti, kreiranju novih delovnih mest in podpori pri izvozu. 
Za upravljavca sklada sta bila izbrana ALFI PE d.o.o. in Generali Investments d.o.o., ki sta poleg
sredstev SEGIP-a pridobila še dodatnih 85 milijonov € sredstev s strani poučenih zasebnih
vlagateljev.
Vsaj 75 % sredstev obeh skladov je namenjenih slovenskim podjetjem v obliki lastniškega
financiranja, kar predstavlja več kot 4-kratnik sredstev SID banke. Sklada sta že izvedla naložbe
v slovenska podjetja kot so Trival Antene, Medilab, Baby Center, Pikapoka, Apollo, Paradajz, Lit
Tranzit, Rolnet (proteini.si), MDT&T in druge.  

Financiranje malih in srednje velikih ter mid-cap podjetij (SEGIP PE)

Financiranje podjetij v zgodnji fazi in fazi hitre rasti (VC sklad)

Financiranje raziskovalnih projektov univerz in inštitutov (VC TT sklad)

Financiranje družinskega nasledstva (PE nasledstva)

Program omogoča konvertibilno posojilo ali naložbo v lastniški kapital mikro in malim
slovenskim podjetjem (oblikovana kot d.d., d.o.o. in k.d.). 
Cilj programa je s finančnimi sredstvi podpreti podjetja v semenski fazi in zagonski (start-up) fazi
ter s tem prispevati k nastanku novih in uspešnih podjetij.
Finančni posrednik (Izvajalec) je Slovenski podjetniški sklad, financiranje pa omogočamo iz
Sklada skladov SID banke.

Program omogoča neposredne naložbe v lastniški kapital in instrumente kvazi-lastniškega
financiranja malim in srednje velikim podjetjem (oblikovana kot d.d. ali d.o.o.). 
Cilj programa je z lastniškim kapitalom podpreti podjetja v zagonski fazi in fazi hitre rasti ter s
tem prispevati k razvoju in rasti inovativnih podjetij v Sloveniji.

Financiranje podjetij v semenski in zagonski fazi (Sklad skladov)

SID banka, Hrvaška razvojna banka (HBOR) in EIF so skupaj vzpostavili regionalno platformo za
prenos tehnologij (Central Eastern European Technology Transfer - CEETT platform).
CEET platforma je namenjena financiranju raziskovalnih projektov, razvoja tehnologij in
intelektualne lastnine v njihovi najzgodnejši fazi (predsemenski fazi), ko so v fazi preizkusa
koncepta in so rezultat raziskovanja na univerzah ali drugih raziskovalnih inštitucijah ter imajo
potencialno komercialno vrednost za gospodarstvo.

Preko skladov zasebnega kapitala se bo podprlo financiranje družinskega lastniškega
nasledstva malih in srednje velikih ter small mid-cap podjetij (do 499 zaposlenih) v Sloveniji.
Sredstva programa so namenjena predvsem financiranju podjetij, ki bi zaradi neobstoja
družinskega (sorodstvenega) naslednika ali njihove nepripravljenosti za prevzem lastništva in
upravljanja ob umiku trenutnega lastnika, popolnoma prenehala poslovati oz. bila prodana po
delih ali pod prisilo.
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