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ČSOB Finančná skupina zvyšuje svoj podiel na trhu
ČSOB Finančná skupina zvyšuje svoj podiel na finančnom trhu, keď prostredníctvom
dcérskej spoločnosti ČSOB Leasing nadobúda 100% podiel v spoločnosti VB Leasing SK.
„Lízing je na Slovensku považovaný za veľmi obľúbený produkt pri financovaní hmotných
aktív ako medzi firemnými klientmi tak aj súkromnými osobami. Naša ČSOB skupina pritom
na tomto trhu prostredníctvom dcérskeho ČSOB Leasing pôsobí už viac ako 18 rokov, počas
ktorých obslúžila takmer 105 000 klientov. Touto akvizíciou ich počet ďalej rozširujeme a tým
zväčšujeme klientsku základňu celej skupiny a upevňujeme náš banko-poistný model,“
zhodnotil Daniel Kollár, generálny riaditeľ ČSOB Finančnej skupiny.

„VB Leasing SK je relevantným hráčom na lízingovom trhu s približne 6 % trhovým podielom
v minulom roku. Touto transakciou tak posilňujeme našu vedúcu pozíciu a stratégiu byť
najlepšou lízingovou spoločnosťou v obsluhe firemných klientov s využitím inovatívnych
technológií a unikátnym distribučným modelom. Klientom VB Leasing SK chceme priniesť
kvalitné služby založené na dlhodobých skúsenostiach a vysokej profesionalite našich
zamestnancov,“ povedal Richard Daubner, generálny riaditeľ ČSOB Leasing.
Nová akvizícia zároveň potvrdzuje zámer materskej spoločnosti KBC rozširovať a upevňovať pozície na
hlavných trhoch, medzi ktoré Slovensko jednoznačne patrí. „Pre skupinu KBC je to prvá akvizícia po

dlhom čase, ktorou vysielame jasný signál všetkým, ktorí nám vkladajú dôveru v silu,
stabilitu a ambície KBC. Transakcia zároveň predstavuje vynikajúcu obchodnú príležitosť na
posilnenie značky ČSOB na Slovensku a je v plnom súlade s našou stratégiou upevňovať
a zvyšovať pozície na trhoch, kde pôsobíme,“ uzavrel Johan Thijs, generálny riaditeľ KBC skupiny.
Klientom doterajšej VB Leasing SK nevyplývajú z transakcie žiadne povinnosti. Zmluvy uzatvorené
v minulosti budú naďalej spravované na rovnakých kontaktných miestach.
O spoločnosti ČSOB Leasing
ČSOB Leasing je jednou z najvýznamnejších a najsilnejších lízingových spoločností na Slovensku, je dlhodobým a stabilným lídrom
vo svojom segmente. Je členom Asociácie leasingových spoločností SR.
O spoločnosti VB Leasing SK
VB Leasing SK je univerzálna lízingová spoločnosť pôsobiaca prostredníctvom siete 10 pobočiek, 90 obchodníkov a
sprostredkovateľov. Celkovú personálnu skladbu firmy predstavuje približne 90 zamestnancov na trvalý pracovný pomer.
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O ČSOB Finančnej skupine
ČSOB Finančná skupina je jednou z najväčších a najsilnejších finančných skupín na Slovensku so širokým portfóliom služieb
a produktov. Patrí do nej ČSOB Banka, ČSOB Leasing, ČSOB Poisťovňa, ČSOB Stavebná sporiteľňa, KBC Asset Management,
ČSOB Factoring a ČSOB nadácia.
O skupine KBC
KBC skupina patrí medzi popredné finančné skupiny v Európe a je vyprofilovanou banko-poistnou spoločnosťou. Výrazný podiel
zastáva vo viacerých krajinách vrátane Slovenska. Sídlo skupiny KBC je v Bruseli.
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