Bratislava, 15. august 2012

ČSOB Leasing s výbornými výsledkami aj v 1. polroku 2012
ČSOB Leasing ukončil za prvých 6 mesiacov roka 2012 hospodárenie so ziskom 6,521 mil. €
po zdanení. Nadviazal tak na predchádzajúce úspešné roky 2010 a 2011.
Spoločnosti sa darilo aj v obchode. Od začiatku tohto roka uzatvorila 5 104 nových zmlúv pri
celkovom objeme 159,9 mil. €, čím ČSOB Leasing potvrdila vedúce postavenie na slovenskom
lízingovom trhu. Primárnym dôvodom pokračujúcej úspešnosti spoločnosti ČSOB Leasing je
zameranie sa na cieľové zákaznícke segmenty, striktné riadenie nákladov a rizika a sústavné
zlepšovanie všetkých procesov.
„V rámci portfólia produktov ČSOB Finančnej skupiny považujeme lízing za ideálny produkt na
financovanie investičných potrieb klientov. Navyše, naše dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia
rizika, doplnené o implementovanie LEAN spôsobu riadenia všetkých procesov, nám umožňujú
zvyšovať efektivitu a prinášať neustále zlepšenia pre klienta. Správnosť tejto stratégie potvrdzujú aj
výsledky“, zhodnotil Juraj Ebringer, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB Leasing.
Najvýraznejší úspech sa ČSOB Leasingu podaril dosiahnuť v komodite osobných a úžitkových
automobilov, kde objem finančných prostriedkov medziročne narástol až o štvrtinu. Dosiahnutý
obrat predstavuje 64,2 mil. €. Vo výraznej miere bol tento úspech ovplyvnený obchodnou
úspešnosťou partnerských značiek Hyundai, KIA, OPEL a Chevrolet. Spoločnosť ČSOB Leasing
v priebehu júna 2012 pričlenila do svojho portfólia ďalšiu partnerskú značku Suzuki. K výsledku
spoločnosti prispela rovnako spolupráca s partnerskou spoločnosťou PSAF v oblasti financovania
značiek Peugeot a Citroёn.
V komoditnej štruktúre spoločnosti opäť dominovalo financovanie nákladných vozidiel. Medziročný
nárast o 26% a dosiahnutý objem v hodnote 39,8 mil.€ potvrdzuje postavenie ČSOB Leasing ako
lídra vo financovaní tejto komodity na slovenskom lízingovom trhu.
Tradičnou a dominantnou komoditou pre ČSOB Leasing je financovanie strojov, zariadení
a technológií. Obrat v tejto oblasti za prvý polrok 2012 predstavuje 55,1 mil. €. s medziročným
rastom vyšším ako 10%.

ČSOB Leasing je dcérskou spoločnosťou ČSOB banky a patrí do ČSOB Finančnej skupiny. Klientom ponúka financovanie
osobných, úžitkových a nákladných automobilov, strojov, zariadení, technológií, lodí, lietadiel, železničných vozidiel a
nehnuteľností. V spolupráci s lízingovou spoločnosťou PSA Finance podporuje aj financovanie značiek áut Citröen
a Peugeot. V nákladných vozidlách spolupracuje s dodávateľmi značky MAN a pri traktoroch s oficiálnymi partnermi značky
Zetor. Portfólio finančných produktov tvorí finančný lízing, operatívny lízing, splátkový predaj a úver. Na lízingovom trhu si
dlhodobo zachováva pozíciu lídra.
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