V Bratislave, dňa 1.7.2016

ČSOB Leasing úspešne ukončil integráciu VB Leasing SK
Presne po roku od akvizície ukončila spoločnosť ČSOB Leasing integráciu
spoločnosti VB Leasing. Je to až o 6 mesiacov skôr, ako bolo pôvodne
naplánované.
„Som hrdý, že celý proces prebehol rýchlo a profesionálne. Zároveň môžem potvrdiť, že
samotná akvizícia, ako aj následná integrácia, išli v súlade s našimi očakávaniami. Aj týmto
napĺňame našu dlhodobú stratégiu byť najlepšou lízingovom spoločnosťou na slovenskom
trhu na obsluhu firemného zákazníka,“ zhodnotil ročný proces Richard Daubner, generálny
riaditeľ ČSOB Leasing.
Výsledkom integrácie dvoch obchodných tímov je posilnenie trhového pozície ČSOB Leasing
z podielu približne 19 % pred rokom na súčasných vyše 22 %. Objem financií, aktuálne
požičaných klientom, dosiahol zlúčením oboch firiem výšku 900 mil. €.
Do ČSOB Finančnej skupiny priniesla integrácia nových zákazníkov hlavne v segmente SME
(t.z. s tržbami medzi 3,3 – 10 mil. €), ale aj v segmente Small SME (ročné tržby do 3,3 mil.
€). S týmito získanými zákazníkmi v súčasnosti už aktívne pracujeme a ponúkame im nielen
profesionálny servis ČSOB Leasing, ale aj iné finančné a poistné služby v rámci celej ČSOB
Finančnej skupiny.
Počas uplynulej doby ČSOB Leasing nežil len procesom integrácie dvoch spoločností.
Naďalej sme pracovali na skvalitnení obsluhy zákazníkov ČSOB Leasing a svoju regionálnu
prítomnosť sme rozšírili o tri nové obchodné zastúpenia – v Michalovciach, Prievidzi
a najnovšie aj v Lučenci. Okrem toho sa počas posledného roka rozvinula nadštandardná
spolupráca s ďalšími značkami vozidiel a strojov, výsledkom čoho je rozšírenie značkového
financovania ČSOB Leasing aj na značky áut Subaru a Volvo, nákladných vozidiel Iveco
a strojov Deutz-Fahr. V krátkom období pripravujeme spustenie spolupráce aj so značkami
áut KIA, Jaguar a Land Rover.
„Aj touto akvizíciou dnes ČSOB Leasing predstavuje silného a stabilného partnera pre
financovanie ambícií našich zákazníkov a spolupracujúcich partnerov,“ doplnil Richard
Daubner.

O spoločnosti ČSOB Leasing
ČSOB Leasing patrí k najvýznamnejším a najsilnejším lízingovým spoločnostiam na
Slovensku, je dlhodobým a stabilným lídrom. Je členom Asociácie leasingových
spoločností SR.
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