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Hypo Alpe Adria z 2. junijem 2014 tudi uradno
prestrukturirana
Finančna skupina Hypo Alpe Adria z 2. junijem 2014 dosega velik korak v
razvoju oz. prestrukturiranju in hkrati izpolnjuje eno od zahtev Evropske
komisije v procesu prestrukturiranja mednarodne skupine Hypo Alpe Adria in
intenzivne priprave na privatizacijo.
Cilj prestrukturiranja je ohranitev in razvoj vitke in zdrave finančne skupine Hypo Alpe Adria,
pripravljene za nadaljnjo rast in razvoj na trgu pod okriljem novega lastnika. Hypo Alpe-AdriaBank d.d. in Hypo Leasing d.o.o. ostajata na slovenskem trgu in bosta za stranke nemoteno
delovala s celovito bančno ponudbo in ponudbo storitev finančnega lizinga premičnin.
Družba Hypo Leasing, podjetje za financiranje, d.o.o., bo izvedla statusnopravno
preoblikovanje, na podlagi česar bosta poleg obstoječe družbe Hypo Leasing d.o.o. (Matična
številka: 5834163000, ID za DDV: SI77494962, TRR: SI56 3300 0774 9496 249, odprt pri
Hypo banka d.d.) delovali še dve družbi, obstoječi Hypo Leasing d.o.o. pa se bo
preimenoval.
Od dne 2. junija 2014 bodo delovale naslednje družbe:
•

•

•

Hypo Alpe-Adria-Leasing, družba za financiranje d.o.o. (skrajšan naziv Hypo Leasing
d.o.o.), Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, Matična številka: 6395970000, ID za DDV:
SI16573579, TRR: SI56 3300 0000 6089 069 (Hypo banka d.d.). Gre za družbo, ki sodi v
del strateške usmeritve Hypo Alpe Adria in se bo v prihodnje ukvarjala s finančnim
lizingom premičnin, t. j. financiranjem vozil in opreme.
HETA Asset Resolution, družba za financiranje d.o.o. (skrajšan naziv HETA Asset
Resolution d.o.o.), Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, Matična številka: 5834163000, ID
za DDV: SI77494962, TRR: SI56 3300 0000 6382 494 (Hypo banka d.d.). Obstoječi
TRR: SI56 3300 0774 9496 249 bo zaprt od 30. 5. 2014. Gre za t.i. »slabo banko«,
družba bo upravljala z nestrateškim delom portfelja naložb banke in lizinga.
Hypo PREP, družba za upravljanje d.o.o. (skrajšan naziv Hypo PREP d.o.o.), Dunajska
cesta 117, 1000 Ljubljana, Matična številka: 6395961000, ID za DDV: SI72044829, TRR:
SI56 3300 0000 6089 166 (Hypo banka d.d.). Gre za t.i. »dobri del slabe banke«, družba
se bo ukvarjala z upravljanjem naložbenih nepremičnin.

Poleg Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d., ki na trgu ponuja bančne storitve, bo Hypo Alpe-AdriaLeasing, d.o.o., na slovenskem trgu ponujala finančni lizing premičnin. Gre za del Hypo Alpe
Adria, ki ga v naši Skupini želimo ohraniti tudi v prihodnosti (t.i. core business). S ciljem, da
bo nova organizacija vitka, zdrava in pripravljena za prodajo na trgu, smo strategijo usmerili
na poslovanje s prebivalstvom, samostojnimi podjetniki in mikro, srednjimi ter malimi podjetji.
Prav tako smo temu primerno ohranili v naboru lizing storitev le tiste, ki so zanimive
omenjenim ciljnim skupinam. Ta del družbe (Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d. in Hypo Alpe-AdriaLeasing, d.o.o.) pripravlja vse potrebno, da se za trg zanimivi del Hypa privatizira in nadaljuje
s svojim uspešnim poslovanjem.
Družbi Heta Asset Resolution d.o.o. in Hypo PREP d.o.o. bosta upravljali s portfeljem,
katerih cilj je zaradi zahtev Evropske komisije postopna prodaja. Postavili smo transparentni,

enotni in poenostavljeni družbi v vseh pomenih (organizacijska struktura, procesi,
informacijska tehnologija,..), ki bosta kos izzivom skrbnega upravljanja premoženja. V ta del
nikakor niso vključene zgolj slabe naložbe, temveč tudi delujoče (npr. Qlandia, trgovski
centri, Situla, Rotonda,...). Tukaj govorimo o portfelju, ki ga Hypo zaradi strateške odločitve
opušča iz svojega obsega. To je tudi izpolnitev ene od mnogih obvez, ki jih imamo kot
finančna skupina do Evropske komisije. Predvidena življenjska doba takšnega načina
poslovanja je odvisna od portfelja. V našem primeru so v veliki večini nepremičnine, za kar je
doba poslovanja v povprečju 15 let.
dr. Heribert Fernau, predsednik uprave Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.: »Finančna institucija
Hypo Alpe Adria po 2. juniju 2014 postavlja nove mejnike prestrukturiranja na slovenskem
bančnem trgu. Očiščena slabih naložb in s prenosom nepremičninskega portfelja na drugi,
za ta namen ustanovljeni novi družbi, bosta Hypo banka in Hypo Leasing poslovala s
strateško usmerjenimi storitvami ter skladno z zastavljenimi cilji. Verjamemo, da s temi koraki
in aktivnostmi za trdno prihodnost naše Hypo Skupine ustvarjamo predvsem za naše stranke
odlične pogoje za ohranitev obstoječih oziroma sklenitev novih storitev.«
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