Bratislava, 9. december 2013

ČSOB Leasing podporuje malé a stredné podnikanie na Slovensku
prostredníctvom ponuky dostupných európskych zdrojov
ČSOB Leasing, člen ČSOB Finančnej skupiny, v spolupráci s CEB (Council of Europe
Development Bank) a EIB (European Investment Bank) opätovne prináša pre malých a
stredných podnikateľov finančné zdroje v objeme 175 mil. € so zvýhodnenými úrokovými
sadzbami. Vďaka tomu je financovanie investičných projektov dostupnejšie bez
dodatočnej administratívnej záťaže.
Malé a stredné podniky významne prispievajú k ekonomickému rastu a tvorbe pracovných miest. Preto sú
tieto firmy tiež často označované za chrbtovú kosť ekonomík. Prístup týchto firiem k vhodnej forme ich
financovania je veľmi dôležitou súčasťou fungovania ekonomiky. Spoločnosť ČSOB Leasing už dlhodobo
podporuje malé a stredné podnikanie na Slovensku a vyvíja snahu na získanie výhodných a jednoducho
dostupných finančných európskych zdrojov. V spolupráci s CEB (Council of Europe Development Bank)
a EIB (European Investment Bank) opätovne prináša finančné zdroje so zvýhodnenými úrokovými
sadzbami. V rámci tohto financovania sú pre klientov ČSOB Leasing vyčlenené zdroje na nové projekty
v objeme 175 mil. €. „Chceme podporiť ambície našich klientov a pomôcť rozvoju malého a stredného
podnikania na Slovensku,“ hovorí Richard Daubner, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB
Leasing.
Z týchto nových zdrojov je možné financovať takmer všetky komodity - nové aj použité stroje
a zariadenia, nákladné automobily, ťahače, autobusy, návesy, prívesy, verejná dopravná technika,
zdravotnícka technika, stavby, nehnuteľnosti, úžitkové a osobné automobily.
Koho sa podpora týka:
EIB financovanie je určené pre segmenty:
o malých a stredných podnikateľov podľa definície EK (počet zamestnancov 0 - 249),
o stredne velké korporácie s počtom zamestnancov do 2 999.
Akceptované odvetvia podnikania:
- strojárenstvo, polygrafia, spracovanie plastov, spracovanie dreva, poľnohospodárstvo, chemický
priemysel, doprava, stavebníctvo, služby.
CEB financovanie je určené pre nasledovné segmenty:
o malých a stredných podnikateľov podľa definície EK,
o miestne úrady a ostatné podnikateľské subjekty bez obmedzenia s väčšinovým podielom
štátu,

o

podnikateľské subjekty v oblasti zdravotníctva.

Zdroje z CEB sú určené na financovanie investičných projektov z nasledovných oblastí:
o vytváranie a udržanie pracovných miest,
o zlepšovanie kvality života v mestských a vidieckych oblastiach,
o zdravotníctvo.

ČSOB Leasing je dcérskou spoločnosťou ČSOB banky a patrí do ČSOB inančnej skupiny. Klientom ponúka financovanie
osobných, úžitkových a nákladných automobilov, strojov, zariadení, technológií, lodí, lietadiel, železničných vozidiel a
nehnuteľností. Úzko spolupracuje s lízingovou spoločnosťou PSA inance. Portfólio finančných produktov tvorí finančný lízing,
operatívny lízing, splátkový predaj a úver. Na lízingovom trhu si dlhodobo zachováva pozíciu lídra.
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