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Regulatorní informace  
Komer ční banka oznamuje akvizici v ětšinového podílu ve spole čnosti 

SG Equipment Finance Czech Republic  

 

Praha, 5. kv ětna 2011 – Komer ční banka oznamuje dokon čení akvizice podílu ve výši 50,1% 
ve spole čnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. (d ále jen “SGEF CR”) za kupní 
cenu 1 800 milion ů Kč.  

Společnost SGEF CR, založená v roce 1996, je 100% dceřinou společností skupiny Société Générale. Společnost je 
předním poskytovatelem financování průmyslových strojů a zařízení v České republice a na Slovensku. Společnost 
SGEF CR držela v roce 2010 v České republice tržní podíl necelých 19%, resp. 6 % na Slovensku, a je čtvrtou největší 
společností na českém leasingovém trhu.  

Ke konci loňského roku a dle mezinárodních účetních standardů činila celková aktiva SGEF CR  21,1 miliardy Kč a 
vlastní kapitál dosáhl 2,8 miliardy Kč. Společnost vykázala v roce 2010 čistý zisk ve výši 316 milionů Kč.  

Po včerejším dovršení transakce si prodejce, společnost SG Equipment Finance International GmbH, se sídlem ve 
Wuppertalu v Německu podrží podíl ve výši 49,9% ve SGEF CR. Prodejce bude nadále podporovat SGEF CR svou 
expertízou v oboru financování zajištěném aktivy.  

Komerční banka začne konsolidovat výsledky SGEF CR od května 2011. Akvizice bude přínosná pro výši zisku na akcii 
KB od okamžiku začlenění SGEF CR do Skupiny KB. Akvizice 50,1% podílu povede ke snížení celkové kapitálové 
přiměřenosti Skupiny KB o 56 bazických bodů a ukazatele Tier 1 kapitálové přiměřenosti o 49 bazických bodů. Na konci 
roku 2010 činily uvedené ukazatele Skupiny KB 15,3% (celková kapitálová přiměřenost) a 14,0% (Tier 1).  

Henri Bonnet, generální ředitel Komerční banky uvedl: “KB a SGEF CR spolupracují od roku 2003 pod značkou „KB 
Leasing“. Díky této nové spolupráci doplníme naši nabídku možností financování dostupnou klientům Skupiny KB, neboť 
jsme našli zřetelný potenciál pro synergie plynoucí z kombinace pevných a dlouhodobých vztahů, které máme s našimi 
klienty, a dlouholeté zkušenosti SGEF na leasingových trzích. Je zde rovněž prostor pro další zvýšení efektivity díky 
provozním synergiím. Věříme, že tato transakce přispěje k dalšímu posílení vedoucí pozice Komerční banky při 
financování podniků a podnikatelů v České republice.”   

Didier Hauguel, ředitel SG Equipment Finance International uvedl: “Tato majetková změna ve vlastnictví společnosti 
SGEF CR nám umožní poskytovat lepší služby klientům Skupiny SG v oblasti dodavatelského financování na dvou 
klíčových středoevropských trzích, což je možné díky silné pozici KB na lokálním trhu a mezinárodním zkušenostem 
společnosti SGEF. Těšíme se na další předávání našich mezinárodních znalostí v oblasti financování aktiv a práce s 
dodavateli do KB.“ 

 

Poznámka editora 

 

Komer ční banka  je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní 
služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 600 zaměstnanců skupiny Komerční 
banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 395 obchodních míst v celé České republice. KB 
nyní provozuje 680 bankomatů a s více než  než 1 milion klientů využívajících jednoho z kanálů přímého bankovnictví. 

www.kb.cz                              

 

SG Equipment Finance  je mezinárodním poskytovatelem financování průmyslových strojů a zařízení a zároveň 
specialistou Skupiny SG na dodavatelské financování. SG Equipment Finance je přední společností v oblasti 
leasingového financování ; jejich 3 000 zaměstnanců obsluhuje více než 264 000 klientů ve 25 zemích po celém světě.  
SG Equipment Finance spravuje aktiva ve výši více než 23 000 mil. EUR 

www.sgef.cz  

 

Komerční banka a Societe Generale Equipment Finance jsou součástí skupiny Société Générale Group , jedné z 
největších bankovních skupin působících v euro zóně (měřeno tržní kapitalizací), kteréžto157 000 zaměstnanců 
obsluhuje více než 32 miliónů individuálních klientů po celém světě 

 
www.socgen.com   


