
ZLATE PALICE ARGOR HERAEUS SA ŠVICA 

 

Argor je bil ustanovljen leta 1951 v Chiasso, Švici, z namenom predelave in proizvodnje 

zlatih, srebrnih, platinastih in paladijevih palic. Ime ARGOR izvira iz francoske besede 

argent in or (srebro in zlato).  

Argor Heraeus uspešno deluje že več kot petdeset let. Strateško je povezan s Heraeus-om, 

Commerzbank in avstrijsko kovnico Münze Österreich. Povezanost z močnimi partnerji 

omogoča Argorju dostop do pomembnih virov, kot sta napredna tehnologija in raziskave & 

razvoj Heraeusa – vodilne industrijske – visoko tehnološke skupine, ki deluje že več kot 150 

let. Finančna stabilnost mednarodne banke Commerzbank, know-how in sinergija 

distribucijskih kanalov znane državne kovnice Münze Österreich ter mnoge neprecenljive 

izkušnje vodstva, zagotavljajo popolno kompetentnost in kontinuiteto Argor Heraeusa.  

Argor Heraeus uspešno opravlja delo partnerja in ponudnika storitev vse od rudnikov pa do 

končnega proizvajalca. Ohranjajo visoko kvalitetne izdelke ter dolgoročne odnose s svojimi 

poslovnimi partnerji. Ohranjanje okolja je za njih visokega pomena in ga obravnavajo kot 

pomembno obveznost, zaradi česar nenehno vlagajo v izboljšave naprav za zaščito okolja. 

Svoje podružnice nenehno oskrbljujejo z najnovejšimi tehnološkimi dosežki.  

Kot mednarodno podjetje z dolgoletno tradicijo, Argor Heraeus uživa odličen sloves po celem 

svetu. Delovni okvir znotraj katerega Argor Heraeus posluje, je opisan v kodeksu poslovanja 

podjetja in katerega obravnava kot notranji ter ključni del odgovornega vodstva podjetja ter 

vrednot, katere podjetje zagovarja. Kodeks poslovanja velja za vse zaposlene pri podjetju ter 

podjetja, ki delujejo znotraj skupine Argor Heraeus. Ravno z upoštevanjem kodeksa in 

upoštevanjem postopkov, ki so opisani v kodeksu, Argor Heraeus prispeva k varnosti 

dolgoročnega poslovnega uspeha in zagotavlja konsistentno ter pravično obravnavo vseh 

svojih zaposlenih, poslovnih partnerjev in naravnih virov: 

 

- zagotavljanje pravične konkurence, 

- boj proti korupciji, 

- boj proti pranju denarja, 

- boj proti nezakonitim dejavnostim ter kršitvi pravil državnih, mednarodnih in naddržavnih 

organizacij, 

- izogibanje interesnim konfliktom, 

- ustvarjanje in ohranjanje varnih ter pravičnih delovnih pogojev, 

- preprečitev diskriminacije, 

- varstvo okolja. 

 

Lokacija sedeža Argor Heraeusa je v Mendrisiu, v Švici. Svoje podružnice ima v Nemčiji, 

Italiji in Latinski Ameriki (Chile). 

Leta 2002 je skupina Argor Heraeus (Argor Heraeus SA Mendrisio – švicarski proizvajalec 

plemenitih kovin, W. C. Heraeus – Hanau, Commerzbank International – Luxemburg) postal 

24% (delniški) lastnik avstrijske kovnice Münze Österreich.  



MÜNZE ÖSTERREICH 

 

Münze Österreich AG, 100% pod nadzorom državne avstrijske centralne banke (National 

Bank of Austria), je uradna kovnica Avstrije ter svetovno znan proizvajalec kovancev, medalj 

in palic iz plemenitih in ne-plemenitih kovin. Dunajski filharmoniki so eden izmed 

najuspešnejših »bullion« kovancev. Münze Österreich AG je poleg tega tudi mednarodno 

priznan dobavitelj visoko kvalitetnih polproizvodov za kovniško industrijo ter za kovniški 

know-how. Argor Heraeus je s svojim novim partnerjem Münze Österreich AG, s katerim je 

imel odlične poslovne odnose tudi v preteklosti, pridobil mednarodno in trdno delniško 

strukturo, unikatno na svojem področju fizičnih plemenitih kovin. Novo partnerstvo poudarja 

obvezo k nadaljni krepitvi vodilne pozicije dobavitelja inovativnih proizvodov in storitev na 

visoko konkurenčnem trgu. 

 

ARGOR HERAEUS SA ŠVICA 

 

Leta 2004 je Argor Heraeus SA pridobil Good Delivery status, s strani London Bullion 

Market Association (LBMA). Seznam Good Delivery je svetovno prepoznaven in predstavlja  

de-facto standard za zlate in srebrne bullion palice in vključuje imena ter lokacije 

proizvajalcev, ki ustrezajo strogim tehničnim in finančnim kriterijem LBMA za uvrstitev na 

seznam. Status Good Delivery pomeni, da mora proizvajalec vsakih tri leta oceniti svoje 

tehnične sposobnosti. LBMA določi enega izmed Good Delivery ocenjevalcev ti. »referee«, 

ki nato preveri tehnično usposobljenost Good Delivery proizvajalca z naključno izbranim 

proizvodom iz redne proizvodnje. Argor Heraeus SA uživa status tako Good Delivery 

proizvajalca kot tudi ekskluzivnega Good Delivery ocenjevalca. 

Good Delivery status, ki ga uživa Argor Heraeus, predstavlja prestižno potrditev kvalitete in 

zanesljivosti njihovih proizvodov. Ta status se pri Argorju kaže z ekstremno visoko mero 

preciznosti in natančnosti kovanja. Ta izjemno stroga pravila so potrebna, da bi se na trgu 

fizičnih plemenitih kovin ohranjala kakovost. Argor Heraeus zagotovo jo. 

 

 

Zlate palice Argor Heraeus SA Švica 

Moro & Kunst d.o.o. je ekskluzivni zastopnik kovnice Münze Österreich. 

WWW.MORO.SI  


