V Bratislave, dňa 7. 6. 2011

TLAČOVÁ SPRÁVA
ČSOB Leasing lídrom lízingového trhu na Slovensku aj počas
1. štvrťroka 2011
V 1. štvrťroku 2011 uzatvoril ČSOB Leasing 1 909 nových zmlúv o financovaní,
v objeme obstarávacích cien 57,3 mil. €, čo znamená medziročný nárast obchodov o
33%. Spoločnosti to na slovenskom hnuteľnom lízingovom trhu zabezpečilo prvenstvo
v objeme novej produkcie a aktuálny podiel 15,4%. Medziročne sa až 2,7-násobne
zvýšil aj čistý zisk ČSOB Leasing a to na 3,8 mil. €, z 1,4 mil. € v prvom štvrťroku 2010.
„Som rád, že naša spoločnosť po vynikajúcom minulom roku pokračuje v rovnakom trende aj
teraz. Svedčí o tom vyšší rast, aký sme dosiahli v porovnaní s lízingovým trhom, ako aj
dosiahnutý čistý zisk. Ten sme okrem štandardnej obchodnej činnosti dosiahli aj
rozpustením opravných položiek z minulých rokov,“ ocenil výsledky Juraj Ebringer, predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB Leasing.
Za 1. štvrťrok 2011 ČSOB Leasing uzatvoril v komodite osobných a úžitkových
automobilov obchody vo výške 21,3 mil. €, čo je medziročne o 12% viac. Spolu so svojim
obchodným partnerom, spoločnosťou PSA Finance, pre ktorú formou exkluzívnej spolupráce
zabezpečuje celý proces správy lízingových zmlúv, dosiahol kumulovaný trhový podiel
oboch spoločností v tejto komodite 14,1%, pri novom obrate 27,1 mil. €.
Nakoľko je ČSOB Leasing univerzálnou bankovou lízingovou spoločnosťou, významnú časť
jeho nových obchodov tvorilo aj financovanie ďalších komodít, akými sú napríklad nákladné
automobily, stroje, zariadenia a železničné vozidlá:
Prvé miesto si ČSOB Leasing udržuje už ôsmy rok po sebe vo financovaní ťahačov,
prívesov, návesov a autobusov. Medziročný rast spoločnosti vo financovaní tejto komodity
bol 53%, v súlade s rastom lízingového trhu. Trhový podiel ČSOB Leasing v segmente
vozidiel nad 3,5 tony dosiahol stabilných 20%, pri aktuálnom novom obrate 15,3 mil. €.
Takmer identický obrat ako pri nákladných vozidlách dosiahol ČSOB Leasing za 1. štvrťrok
2011 aj vo financovaní komodity strojov, zariadení a informačných technológií.
Spoločnosť v tejto oblasti uzatvorila obchody za 15,1 mil. € a udržala si pätinový podiel na
celkovom financovaní segmentu.
Spoločnosti sa počas prvých troch mesiacov roku 2011 darilo aj vo financovaní menších
komodít, akými sú napríklad lode, lietadlá a železničné vozidlá. S obratom 5,5 mil. € a
podielom až 60% obsadil ČSOB Leasing suverénne 1. miesto na lízingovom financovaní
investičných predmetov firiem s veľkými jednotkovými cenami.

ČSOB Leasing potvrdil dominantnú pozíciu medzi lídrami slovenského lízingového trhu aj v roku 2010. Svoje postavenie dosiahol najmä vďaka pozíciám dlhodobých trhových jednotiek vo financovaní nákladných automobilov,
strojov a zariadení. Vo financovaní osobných a úžitkových vozidiel je silnou trhovou trojkou, pričom je dlhodobým
partnerom financovania pre klientov i dílerov v značkách Hyundai, Opel, Chevrolet, Mitsubishi a najnovšie aj Saab. Dlhoročná partnerská spolupráca v poskytovaní komplexných back-office služieb naďalej pokračuje aj so
značkami Citroen a Peugeot. Preferovaným poistným partnerom všetkých financovaných predmetov je ČSOB Poisťovňa. ČSOB Leasing je univerzálna banková lízingová spoločnosť, pričom je 100%-nou dcérou ČSOB banky
a patrí do nadnárodnej skupiny KBC.
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