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Vyladíme
vaše investice
Pomáháme na svět vašim projektům. V Česku i na Slovensku.
Od založení společnosti v roce 1996 financujeme investice do
nákladní, letecké, železniční či zemědělské techniky, stejně
jako do obráběcích, stavebních a polygrafických strojů. Významně se podílíme také na financování softwaru, hardwaru,
kancelářské techniky či medicínských přístrojů.
Poskytujeme finanční a operativní leasing, úvěr, splátkový
prodej a finanční produkty spojené s financováním aktiv. Kromě toho zajišťujeme také komplexní pojištění financovaných
předmětů ve spolupráci s předními makléřskými společnostmi
a pojišťovnami.
Opíráme se o silné zázemí skupiny Société Générale a též
o znalosti a zkušenosti soustředěné v Komerční bance, která
je spolu se SGEF SA naším vlastníkem. Spolupráce s Komerční bankou se datuje už od roku 2003 a od roku 2011 je SGEF
dceřinou společností banky. Společně fungujeme jako dobří
obchodní partneři, díky sdílenému know-how připravujeme
rychlá a kvalitní řešení odpovídající individuálním potřebám
našich klientů. Náš druhý vlastník – SGEF SA – je evropskou
a světovou dvojkou v leasingu zastoupenou ve 42 zemích.
Spravuje aktiva za 29,4 miliardy eur a v roce 2018 dosáhl
objem jeho nových obchodů 13,1 miliardy eur. Celkem má
SGEF SA v portfoliu přes 400 000 předmětů hlavně z oblasti
dopravní techniky, high-tech a strojů a zařízení.
Díky tomu se můžete spolehnout, že vždy najdeme řešení
pro financování vašich investičních potřeb.

www.sgef.cz

SGEF
v číslech
Objem nových
obchodů:
12 miliard Kč

Spravovaná aktiva:
26,2 miliardy Kč
2. místo na trhu
nebankovního
financování
firemních investic
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klientů
18 %
tržní podíl

údaje za Českou a Slovenskou republiku v roce 2018

Více než 20 let
na českém trhu
Přes 10 000 klientů, 86 000 financovaných předmětů a objem
poskytnutého financování přesahující 168 miliard korun. Čísla
za uplynulých dvaadvacet let jasně ukazují, jak výjimečnou
pozici na českém trhu má společnost Société Générale Equip
ment Finance (SGEF).
Ve svém voze najdete komponenty vyrobené na „našich“
strojích. Každý den využíváte silnice a dálnice, pro jejichž stavbu jsme financovali stavební stroje. A potkáváte na nich autobusy a tahače či návěsy, jejichž pořízení jsme zajistili. Pokud
by stály v koloně za sebou, zabraly by více než 120 kilometrů.
V „našich“ vlacích si krátíte čas čtením novin nebo knih, které
byly vytištěny na „našich“ tiskařských strojích. „Naše“ vybavení potkáte v kancelářích i v nemocnicích či u lékařů. A mnohé
suroviny pro váš dnešní oběd byly nejspíš vypěstovány s pomocí „našich“ traktorů.
Svou stopu jsme zkrátka během uplynulých let zanechali
v mnoha oblastech každodenního života. Spravujeme aktiva
za 26,2 miliardy korun, naši zaměstnanci se v devíti republikových pobočkách starají o více než 4 100 aktivních klientů.
Jsme dlouhodobě úspěšní a rosteme i nadále.
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Založení společnosti v České republice
Vstup na slovenský trh
Počet klientů překračuje tisíc
Začátek spolupráce s Komerční bankou
Financování s podporou programů EIB a EBRD
SGEF pokrývá všechny české a slovenské regiony
Financování s podporou PGRLF
SGEF se stává součástí Skupiny Komerční banky
Jako první leasingová společnost spolupracuje
SGEF s Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB)
Akvizice portfolia IKB Leasing na Slovensku

Kontakty
Centrála Praha
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
nám. Junkových 2772/1
155 00 Praha 5
E-mail: info@sgef.cz
Tel.: +420 955 526 700

Pobočková síť
Česká republika
Brno
Holandská 5
639 00 Brno
Tel.: +420 955 526 878

České Budějovice
Nádražní 124/31
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 955 526 815

Hradec Králové
Československé armády 449/31
500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 955 526 827

Ostrava
U Soudu 6/6188
708 00 Ostrava
Tel.: +420 955 526 806

Plzeň
Goethova 2704/1
301 00 Plzeň
Tel.: +420 955 526 822

Ústí nad Labem
Bílinská 175/2
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 955 526 812

Slovensko
Bratislava
Hodžovo nám. 1A
811 06 Bratislava 1
Tel.: +421 2 5920 6703

www.sgef.cz

Košice
Obchodní zastoupení Košice
Tel.: +421 911 262 055

Podporujeme
váš úspěch

