
Home Credit B.V., Strawinskylaan 933, Tower B Level 9, 1077 XX Amsterdam, Nizozemsko 
Tel:. +31 (0) 208 813 120, Fax: +31 (0) 208 813 129, E-mail: info@homecredit.eu, Web: www.homecredit.net 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem složky 34126597. 

 

Tisková zpráva 
 

Platinum Bank dokončila akvizici Home Credit Bank na Ukrajině 

Amsterdam / Dnepropetrovsk, February 1, 2011 - Home Credit B.V. a Platinum Bank oznamují, 
že transakce, při níž Platinum Bank získává 100% podíl v PJSC "Home Credit Bank" (Ukrajina) 
od společnosti Home Credit B.V. byla uzavřena. Všechny potřebné regulatorní souhlasy od 
Národní banky Ukrajiny a Ukrajinského animonopolního úřadu byly uděleny. Cena transakce se 
nezveřejňuje. 

Prostřednictvím této transakce Platinum Bank pokračuje ve svém dalším rozvoji v oblasti bankovních 

služeb pro občany a malé a střední společnosti na Ukrajině. Platinum Bank v současnosti poskytuje 

své služby více než 500 000 klientům po celé Ukrajině a aktivity Home Creditu budu začleněny do 

Platinum Bank. Značka Home Credit tak odchází z ukrajinského trhu.  

Alexander Labak, generální ředitel a předseda představenstva skupiny Home Credit, uvedl: 
"Tato transakce přináší vzájemně výhodné řešení jak pro naše klienty, tak pro naše akcionáře. Jsem 

přesvědčen, že rozsáhlejší síť poboček a širší nabídka produktů bude pro klienty Home Creditu 

přínosem. Protože odcházíme z místního trhu, rád bych poděkoval klientům za jejich vysokou loajalitu 

a zaměstnancům Home Creditu za jejich odhodlání, tvrdou práci a tvořivost, což nám vždy pomohlo 

překračovat očekávání našich klientů. Home Credit se nadále zaměřuje na budování svého podnikání 

na trzích střední a východní Evropy, Společenství nezávislých států, Číny a Vietnamu, a je připraven 

vstoupit na další rozvíjející se trhy na Blízkém východě a jihovýchodní Asii, kde existují příležitosti pro 

další růst." 

Společnosti skupiny Home Credit celosvětově dosud poskytly služby více než 19 milionům 

zákazníkům. Home Credit bude i nadále stavět na své pozici lídra spotřebitelského financování na 

každém trhu, kde působí. 

Poznámky pro editory 

Platinum Bank (www.platinumbank.com.eu) je specializovaná retailová banka, která od roku 2005 

nabízí občanům vkladové a úvěrové produkty prostřednictvím sítě poboček a obchodních míst v 

prodejnách (POS) po celém území Ukrajiny. K 1. prosinci 2010 činila konsolidovaná aktiva Platinum 

Bank 1,7 miliardy ukrajinských hřiven. Hlavními akcionáři Platinum Bank jsou mezinárodní investiční 

fondy Hoziron Capital, East Capital Financials Fund, management a IFC (organizace Světové banky). 

http://www.platinumbank.com.eu/�
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Skupina Home Credit (www.homecredit.net) je se svými 15 600 zaměstnanci jeden z předních 

poskytovatelů spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, ve Společenství 

nezávislých států a v Asii. 

Home Credit B.V. je holdingovou společností pod níž spadají operace Home Creditu ve střední a 

východní Evropě a Společenství nezávislých států, konkrétně v České republice, Slovensku, Rusku, 

Bělorusku, Kazachstánu (minoritní podíl) a Ukrajině (až doposud). Společnost Home Credit B.V. plně 

kontrolována společností PPF Group N.V. (www.ppf.eu). 

Čínské operace Home Creditu jsou konsolidovány do společnosti HC Asia N.V. která je plně 

vlastněná PPF Group N.V. 
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