Bratislava, 4. február 2013

Zmeny na vrcholových manažérskych pozíciách v ČSOB Leasing
S účinnosťou od januára 2013 prišlo v ČSOB Leasing k viacerým personálnym
zmenám v rámci Predstavenstva i Dozornej rady spoločnosti. Súčasný predseda
predstavenstva a zároveň generálny riaditeľ Juraj Ebringer sa stal členom
najvyššieho vedenia ČSOB Finančnej skupiny na Slovensku a zároveň členom
Predstavenstva ČSOB. Na jeho doterajšej pozícii v ČSOB Leasing ho nahradil
Richard Daubner, ktorý v spoločnosti pracoval ako podpredseda predstavenstva
a výkonný riaditeľ pre finančné riadenie a podporu.
Juraj Ebringer, ako nový člen najvyššieho vedenia ČSOB Finančnej skupiny a Predstavenstva
ČSOB banky, je na svojej novej pozícii zodpovedný za vedenie útvaru ČSOB v oblastiach finančného
riadenia, ľudských zdrojov, organizácie a riadenia aktív a pasív. V kontakte s ČSOB Leasing zostáva
i naďalej a to ako jeho nový predseda Dozornej rady.
Richard Daubner, ako nový predseda predstavenstva a generálny riaditeľa ČSOB Leasing, je
okrem celkovej zodpovednosti za spoločnosť zodpovedný aj za riadenie útvarov operačného rizika
a compliance, ľudských zdrojov, právnych služieb a sekretariátu GR, s pokračujúcou
zodpovednosťou za riadenie tímu IT.
Pozíciu člena predstavenstva a vrchného riaditeľa ČSOB Leasing pre finančné riadenie a podporu
obsadila nová tvár v slovenskom lízingovom prostredí. Je ňou posila z materskej ČSOB banky – Michal
Hollý – ktorý do konca minulého roka riadil odbor Credits SME (pozn. úvery pre malé a stredné
podniky). Jeho zodpovednosťou je riadenie útvarov účtovníctva a daní, finančných služieb,
kontrolingu a reportingu, vnútorných služieb, správy portfólia a risk manažmentu.
Tretím členom predstavenstva a vrchným riaditeľom pre korporátne a centralizované obchody zostal
Pavol Bojanovský, ktorý je naďalej zodpovedný za riadenie útvarov poistenia, korporátneho
financovania a lízingu nehnuteľností, značkového lízingu v komodite osobných a úžitkových áut
a operatívneho lízingu.
Najužšie vedenie ČSOB Leasing dotvárajú ďalší dvaja výkonní riaditelia a to Vladimír Vajgel,
zodpovedný za riadenie celej pobočkovej siete, a Andrea Jakubócyová, zodpovedná za riadenie
vzťahov so zákazníkmi, t.z. útvarov organizačného, projektového a procesného riadenia, marketingu
a podporyobchodu, centrálneho spracovania zmlúv a zákazníckeho servisu.
Dozorná rada ČSOB Leasing pracuje od nového roku v skromnejšom zložení, keď sa počet jej
členov znížil zo šesť na troch. Okrem predsedu Juraja Ebringera reprezentuje záujmy akcionára
ČSOB tiež Branislav Straka z vedenia ČSOB Finančnej skupiny. Tretím členom Dozornej rady
spoločnosti je Miroslav Tkáč, zvolený do tejto funkcie v závere minulého roka zamestnancami ČSOB
Leasing.

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. Úzko spolupracuje s lízingovou spoločnosťou PSA Finance. Portfólio finančných produktov tvorí finančný
lízing, operatívny lízing, splátkový predaj a úver. Na lízingovom trhu si dlhodobo zachováva pozíciu lídra.
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