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Datalab pridobil razvojni kredit SID banke
Izvršni direktor družbe Datalab Andrej Mertelj in član uprave SID banke Jožef Bradeško sta dne
31.7.2012 podpisala pogodbo o odobritvi dolgoročnega, 6-letnega kredita v višini dveh milijonov
evrov za financiranje projekta PANTHEON Feniks III.

Datalab je eno vodilnih podjetij v JV Evropi za razvoj poslovne informatike. Njihov glavni produkt je
poslovno-informacijski sistem PANTHEON, ki ga uporablja že prek 27.000 uporabnikov. Namenjen je
podpori vseh poslovnih procesov v majhnih in srednje velikih podjetjih. Omogoča celovito spremljanje
poslovnih procesov ter s povezovanjem vseh poslovnih funkcij zagotavlja povečanje storilnosti,
optimizacijo in znižanje stroškov poslovanja. Sistem je med slovenskimi podjetji dobro poznan, saj preko
PANTHEON-a letno odda bilanco več kot 16.000 podjetij. Programska oprema PANTHEON je
zakonodajno in jezikovno lokalizirana za trge celotne JVZ Evrope, sedež podjetja v Sloveniji, podružnice
na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Makedoniji, Bolgariji.
Projekt PANTHEON Feniks III predstavlja naslednjo stopnjo v razvoju programske rešitve PANTHEON, ki
bo uporabnikom omogočal uporabo rešitve v obliki gostovanja v oblaku (cloud computing, mobile
computing), hkrati pa bo zagotovil, da se v osnovno strukturo programa vgradijo komponente, ki
omogočajo nadaljnjo širitev uporabnosti programa na nove tržne segmente, npr. v kmetijstvu (FADN
poročanje, …).

Kredit Datalabu je SID banka odobrila po programu »Financiranje tehnološko-razvojnih projektov«, za
katerega je zagotovila 100 milijonov evrov lastnih sredstev, pridobljenih z zadolžitvijo pri Evropski
investicijski banki (EIB), ter 50 milijonov evrov proračunskih sredstev, ki jih je zagotovilo Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo RS. S takšno kombinacijo lastnih in proračunskih virov SID banka
podjetjem zagotavlja nižje obrestne mere razvojnih kreditov.
Glede na zaskrbljujoče poslabšanje gospodarskih in predvsem likvidnostnih razmer v jugovzhodni Evropi,
Datalabu razvojni kredit omogoča predvsem stabilno poslovanje in nadaljnjo rast ter najčistejšo obliko
izvoza znanja na tuje trge.
Lojze Zajc, predsednik upravnega odbora

DataLab d.d.
Koprska ulica 92
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 (0) 1 252 89 00
Fax: +386 (0) 1 252 89 10
www.datalab.si

Datalab že 15 let s vključevanjem znanja in pameti v programsko opremo pomaga malim in srednje
velikim podjetjem lažje preživeti in poslovati bolj dobičkonosno. Pridobljen razvojni kredit nam zagotavlja
nadaljnji razvoj boljših orodij za učinkovito poslovanje gospodarskih subjektov še naprej ter njihovo
dopolnitev z novimi storitvami. Hkrati pa bo družba Datalab tako sproščena finančna sredstva porabila
za intenzivnejše povezovanje s podjetij iz sorodnih dejavnosti ter s tem zagotovitev kritične mase, ki bo
slovenski softverski industriji omogočila ohranitev vodilne vloge v regiji. Posledično načrtujemo, da bomo
v srednjeročnem obdobju dosegli magično mejo 100.000 PANTHEON uporabnikov.
Andrej Mertelj, izvršni direktor

Več informacij o Datalabu na www.datalab.si ali na info@datalab.si

Datalab kotira na Ljubljanski borzi od 30. Junija 2008 pod oznako DATR.
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