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ČSOB Leasing s nárastom obchodu o 15 %
Objem obchodov spoločnosti ČSOB Leasing, člena ČSOB skupiny, dosiahol v období
januára – septembra 2015 výšku 306 mil. €, čo v medziročnom porovnaní prestavuje nárast
o 15 %. V treťom štvrťroku tak ČSOB Leasing, v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma
štvrťrokmi tohto roka, zaznamenal opäť zvýšenie dynamiky rastu.
Výsledky spoločnosti aj naďalej ťahajú najmä komodity nákladných vozidiel a nehnuteľností. V nákladných
vozidlách dosiahla spoločnosť medziročný nárast až o 41 %. Celkový trištvrťročný obrat spoločnosti
dosiahol 92 mil. eur. Aj vo financovaní nehnuteľností si ČSOB Leasing posilnil podiel na lízingovom trhu.
Počas deviatich mesiacov tohto roka, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, narástol objem
obchodov v tejto komodite až o 55 %.
Napriek nadštandardným výsledkom v už spomínaných komoditách sú vo financovaní spoločnosti aj
naďalej dominujúce automobily do 3,5 tony, kde ČSOB Leasing dosiahol objem obchodov na úrovni 130
mil. eur, pri medziročnom náraste o 5 %. Za týmito výsledkami vidí spoločnosť najmä veľmi dobrú
dlhoročnú spoluprácu so značkami Hyundai, Opel, Suzuki a Mitsubishi, ako aj naštartovanú spoluprácu so
značkou Volvo od júla 2015.
Silnú pozíciu zastáva ČSOB Leasing aj v komodite strojov, zariadení a technológií. Jej podiel na všetkých
nových obchodoch spoločnosti predstavoval za 9 mesiacov roka približne štvrtinu. ČSOB Leasing si tu
udržiava vyvážené portfólio s pomerne rovnomerne rozdelenými obchodmi do odvetví poľnohospodárstva,
kovospracujúcich zariadení, drevárskych technológií, stavebných strojov, ale aj potravinárskych
a gastronomických prístrojov či zdravotníckych zariadení.
„Dosiahnuté nadštandardné výsledky pritom boli realizované na pozadí preberania klientov,
dodávateľov a zamestnancov lízingovej spoločnosti VB Leasing SK, ktorej 100 %-ný obchodný
podiel sme odkúpili 1. júla 2015. Integráciou tejto spoločnosti s ČSOB Leasing vytvárame firmu
s portfóliom vo výške približne 900 mil. €, 250 zamestnancami a viac ako 40 tisíc zákazníkmi. Nový
ČSOB Leasing sa tak veľkosťou obchodných vzťahov dostáva na úroveň menších slovenských
bánk. Pred týmto procesom však máme rešpekt a naďalej pre nás zostáva dôležité, aby sme aj
napriek svojej veľkosti a neustále sa zvyšujúcim legislatívnym požiadavkám, ostali flexibilnou
spoločnosťou, ktorá bude vedieť rýchlo reagovať na požiadavky zákazníkov,“ povedal Richard
Daubner, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Leasing.

Pozn. Horeuvedené obchodné výsledky, ako aj ich medziročné porovnania, reprezentujú len spoločnosť
ČSOB Leasing. Výsledky odkúpenej spoločnosti VB Leasing SK tak v tejto komunikácii ešte nie sú
zohľadnené.

ČSOB Finančná skupina poskytuje klientom unikátny rozsah profesionálnych finančných a poisťovacích služieb. Pod jednou strechou ponúka
služby ČSOB Banky, ČSOB Poisťovne, ČSOB Stavebnej sporiteľne, ČSOB Factoringu, ČSOB Leasingu a KBC Asset Managementu.
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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