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Advent International in EBRD prevzela JV evropsko b ančno mrežo Hypo Group 
Alpe Adria AG  

• Advent International in EBRD sta močno zavezana k razvoju Skupine. 
• Bančno mrežo bo vodil novoimenovani predsednik uprave Skupine, Ulrich Kissing. 
• Advent International in EBRD se bosta zavzemala za rast na področju poslovanja z 

občani ter malimi in srednjimi podjetji, poslovanja s podjetji ter javnim sektorjem v JV 
evropski regiji. 

• Cilj novih lastnikov je, da bančna mreža postane med 5 najboljšimi v regiji ter ima 
dobičkonosno rast. 

Celovec, 16. julij 2015 - Advent International (Advent), vlagatelj zasebnega kapitala na 
globalni ravni, in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), sta zaključila prevzem JV 
evropske bančne mreže skupine Hypo Group Alpe Adria AG (HGAA) od družbe Heta Asset 
Resolution (HETA), nekdanjega subjekta Hypo Alpe Adria banke, ki je v postopku zapiranja 
in je v lasti Republike Avstrije. 

Prevzem se je formalno končal danes, ko so začeli veljati vsi pogoji, dogovorjeni v Pogodbi o 
prodaji in nakupu, podpisani 22. decembra 2014. 

Bančno mrežo bodo vodili novoimenovani glavni izvršni direktor (CEO) Ulrich Kissing, 
Johannes Proksch kot finančni direktor (CFO), Stefan Selden kot glavni upravljavec tveganj 
(CRO) in Rainer Sichert kot glavni operativni direktor (COO) in vodja prodaje. Uprava 
Skupine se bo še okrepila, podrobnosti bodo objavljene v prihodnjih tednih. Novi lastniki so 
potrdili člane uprav na lokalni ravni, torej na Hrvaškem, v Srbiji, Sloveniji, Bosni in 
Hercegovini ter Črni gori. JV evropska bančna mreža bo še naprej imela sedež v Celovcu ter 
bo delovala z avstrijsko bančno licenco. 

Advent in EBRD sta plačala odkupno ceno, ki je bila dogovorjena v Pogodbi o nakupu in 
prodaji, pod pogojem, da HGAA izpolni določene pogoje do konca leta 2015. Obstoječe 
likvidnostne linije v znesku 2,2 milijarde EUR, zagotovljene s strani države Avstrije, ostanejo. 
Podpisniki pogodbe so se dogovorili o pogojih za odplačilo kreditnih linij v naslednjih letih.  

»Danes smo prevzeli lastništvo bančne mreže z močno pozitivno bilanco in zagotovljenim 
dolgoročnim financiranjem«, je dejal dr Christian Stoffel, direktor družbe Advent International 
v Frankfurtu. »Približno1,2 milijona strank, 250 poslovalnic v petih državah, kapitalski delež 
nad 20 %, dolgoročna likvidnost v znesku več kot 2 milijardi evrov, čisti portfelj z manj kot 10 
% slabih kreditov in močna vodstvena ekipa nam dajejo odlično izhodišče za razvoj HGAA v 
banko, ki si jo bodo stranke rade izbrale za svojo.« 

Nick Tesseyman, generalni direktor EBRD je dejal: »Kot solastnik smo se zavezali, da bomo 
prispevali k zagotavljanju odličnih storitev za stranke na področju poslovanja z občani, 
malimi, srednjimi in velikimi podjetji ter javnim sektorjem na Hrvaškem, v Sloveniji, Bosni in 
Hercegovini, Srbiji in Črni gori s ciljem, da postane HGAA ena od petih vodilnih bank v tej 
regiji. EBRD bo s finančno podporo in strokovnim znanjem zagotovila zdrav razvoj bančne 
skupine, ki bo v državah, kjer deluje, imela ključno vlogo za lokalno gospodarstvo«. 



 

»Ponovno delamo s polno paro, imamo močne in stabilne lastnike in odlično ekipo«, je dejal 
Ulrich Kissing, predsednik uprave Skupine. »Zelo se trudimo, da bomo našim strankam 
zagotovili visokokakovostne in varne storitve. Nameravamo znatno povečati našo rastočo 
bazo strank na področju občanov ter malih in srednjih podjetij ter ostati dober partner našim 
strankam na področju poslovanja s podjetji in javnim sektorjem«.  

Novi lastniki HGAA imajo dolgo zgodovino investiranja kapitala v sektor finančnih storitev, 
tudi na regionalni ravni v srednji in jugovzhodni Evropi. Advent International ima dolgo 
zgodovino svetovanja skladom pri vlaganju kapitala v srednji in vzhodni Evropi. V zadnjih 22 
letih je Advent International investiral v 44 podjetij v srednji in vzhodni Evropi. Poleg tega ima 
bogate izkušnje na področju finančnih storitev in je investiral v več kot 70 podjetij v tem 
sektorju po vsem svetu. 

O družbi Hypo Group Alpe Adria AG 

Sedež družbe Hypo Group Alpe Adria AG (HGAA) je v Avstriji, v Celovcu. Upravlja hčerinske 
družbe v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni gori. Z 250 
poslovalnicami in 3.655 zaposlenimi skrbi za 1,2 milijona strank (na dan 31. 12. 2014). Te 
vključujejo veliko število malih, srednjih in velikih podjetij, fizične osebe in ter stranke javnega 
sektorja. 
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O družbi Advent International 

Ustanovljena je bila leta 1984. Je ena največjih in najbolj izkušenih vlagateljev lastniškega 
kapitala na globalni ravni. Podjetje je od svojega začetka investiralo v več kot 290 odkupov v 
39 državah in danes upravlja s sredstvi v vrednosti 25 milijard EUR. S sedeži na štirih 
kontinentih je Advent vzpostavil globalno integrirano ekipo več kot 180 investicijskih 
strokovnjakov v Severni Ameriki, Evropi, Latinski Ameriki in Aziji. Podjetje se osredotoča na 
naložbe v pet ključnih sektorjev: poslovne in finančne storitve, zdravstvo, industrija, trgovina 
na drobno (potrošništvo in prosti čas) ter tehnologija, mediji in telekomunikacije. Po 30 letih 
vlaganj v mednarodne naložbe ostaja Advent zavezan k sodelovanju z vodstvenimi ekipami 
svojih portfeljskih družb z namenom zagotavljanja trajnih prihodkov in rasti dobičkov. 

Za več informacij obiščite spletno stran www.adventinternational.com 

O EBRD 

EBRD, v lasti 64 držav in dveh medvladnih institucij, podpira razvoj tržnega gospodarstva in 
demokracije. Več informacij lahko najdete na naši spletni strani (www.ebrd.com), na 
Facebooku (www.facebook.com/ebrdhq) in Twitterju (www.twitter.com/ebrd). 


