
 

Izločitev JV evropske ban čne mreže skupine Hypo Alpe Adria AG od HETA 
Asset Resolution AG je kon čana 

• JV mreža skupine Hypo Alpe Adria banke (HGAA) je sedaj popolnoma ločena od 
družbe Heta Asset Resolution AG. 

• Prodaja JV bančne mreže Hypo Group Alpe Adria AG družbi Advent International in 
Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) naj bi se kot pričakovano zaključila v 
juniju 2015; pridobitev vseh potrebnih odobritev s strani regulatorjev poteka skladno z 
načrti. 

• Advent in EBRD načrtujeta razvijati in širiti naše poslovanje na področju poslovanja z 
občani ter malimi in srednjimi podjetji v JV evropski regiji. 
 

Celovec, 14.4.2015 - HGAA in njena JV mreža s poslovalnicami v Sloveniji, na Hrvaškem, v 
Srbiji, Bosni in Hercegovini in Črni Gori sta pravno in operativno ločena od dosedanjega 
lastnika, Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, ki se je preimenoval v Heta Asset 
Resolution AG (Heta). HGAA je tako postala bančna matična institucija z usmerjevalnimi 

funkcijami za mrežo v JV Evropi.    

To predstavlja še en pomemben korak k uspešnemu zaključku nakupa HGAA s strani Advent 
International in EBRD od Republike Avstrije, ki je trenutno posredni lastnik banke. Pogodba z 
Advent International in EBRD za nakup JV evropske mreže banke je bila podpisana 
22.12.2014. Kot načrtovano, se nadaljujejo vsi potrebni koraki, vključno s pridobitvijo 

ustreznih regulatornih soglasij. Zaključek prodaje se pričakuje v juniju 2015.  

HGAA je močna bančna skupina s kapitalsko ustreznostjo, ki presega 20 odstotkov, ter 
dolgoročnim likvidnostnim financiranjem, ki presega 2 milijardi EUR. Advent International in 
EBRD torej gradita na trdnih temeljih. Načrtujeta razvijati in širiti poslovanje na področju 
poslovanja z občani ter malimi in srednjimi podjetji ter ohraniti uspešno poslovanje na 
področju poslovanja s podjetji in javnim sektorjem, z jasno vizijo ustvarjanja stabilne rasti in 
banke v centralni in jugovzhodni Evropi (SEE). Prihodnja lastnika sta odločena dodatno 
vlagati v finančni sektor centralne in jugovzhodne Evrope.  

Advent International in EBRD nameravata ohraniti sedež Skupine HGAA v Celovcu. Selitev 
približno 200 zaposlenih iz Hypo Alpe-Adria-Bank International v HGAA se je zaključila 

1.4.2015.  
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