ČSOB (IČ 00001350)
Organizační a personální změny v ČSOB od 1. května 2010 (nejedná se o vnitřní informace)
V souvislosti se změnami, které 25. března 2010 zveřejnila KBC Group a které 30. března 2010 jako
vnitřní informaci oznámila ČSOB, ukončil ke dni 28. dubna 2010 pan Hendrik Scheerlinck, člen
představenstva ČSOB a vrchní ředitel Řízení financí a rizik, své působení v ČSOB a s účinností
od 29. dubna 2010 působí v rámci skupiny KBC na pozici generálního ředitele v sesterské společnosti
K&H Bank v Maďarsku. V souvislosti s tím byla od 1. května 2010 pozice vrchního ředitele Řízení
financí a rizik (CFRO) rozdělena na dvě - pozici vrchního ředitele pro oblast Řízení financí (CFO)
převzal pan Bartel Puelinckx a pozici vrchního ředitele pro oblast Řízení rizik (CRO) převzal pan
Koen Wilmots. Vrcholové výkonné vedení ČSOB dále k 1. květnu 2010 doplnil pan Jiří Vévoda, který
se ujal pozice vrchního ředitele pro oblast Lidské zdroje a transformace (Chief Staff Officer, CSO),
která byla uvolněna změnou v představenstvu ČSOB oznámenou v listopadu 2009.
Představenstvo ČSOB a vrcholové výkonné vedení ČSOB od 1. května 2010
Představenstvo

Vrcholové výkonné vedení

Funkce

Datum počátku
aktuálního
funkčního období
člena

Funkce

Datum počátku
aktuálního
funkčního období
člena

Ing. Pavel Kavánek

Předseda*

20.5.2009

Generální ředitel

29.1.1993

Ing. Petr Knapp

Člen

20.5.2009

Vrchní ředitel,
Korporátní
bankovnictví

1.5.2006

Mgr. Jan Lamser

Člen

20.5.2009

Vrchní ředitel,
Masový trh

1.5.2006

Ing. Petr Hutla

Člen

27.2.2008

Vrchní ředitel,
Distribuce

16.11.2009

Ing. Karel Svoboda

Není členem

Vrchní ředitel,
Zpracování operací
a služby

1.8.2008

Bartel Puelinckx

Není členem

Vrchní ředitel,
Řízení financí

1. 5.2010

Koen Wilmots

Není členem

Vrchní ředitel,
Řízení rizik

1.5.2010

Ing. Jiří Vévoda, M.A.

Není členem

Vrchní ředitel,
Lidské zdroje a
transformace

1.5.2010

* Datum začátku aktuálního funkčního období předsedy 20. května 2009

Bartel Puelinckx (nar. 1965)
Vystudoval ekonomii na Universitě v Leuvenu (Belgie) a právo na Universitě v Bruselu. Ve skupině KBC působí od
roku 1992, zejména v rámci KBC Bank. Od roku 2006 pracoval v maďarské K&H Bank, naposledy jako Senior
Managing Director, Head of HR & Credit Management Division.
Koen Wilmots (nar. 1964)
Vystudoval práva na Katolické Universitě v Leuvenu (Belgie), a následně postgraduál na Universitě Roberta
Schumanna ve francouzském Strasbourgu. V bankovnictví působí od roku 1992, kdy nastoupil do Kredietbank.
V ČSOB pracuje od roku 1999; do 30. dubna 2010 působil jako výkonný ředitel útvaru Úvěry.
Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady společnosti Hypoteční banky (ČR) od 26. února 2010.
Jiří Vévoda (nar. 1977)
Vystudoval Joint European Studies Programme na Staffordshire University (1999) a Vysokou školu ekonomickou
v Praze (2001). Má 10 let mezinárodních zkušeností s prací ve finančních institucích. V letech 2000-2004 pracoval
v GE Capital v České republice, Irsku a Skandinávii; celkem pracoval ve více než 10 různých zemích Evropy.
Do ČSOB přišel z poradenské firmy McKinsey & Company, kde působil v roli Associate Partner. Specializoval se
zde na práci pro klienty v bankovnictví, spotřebitelském financování a pojišťovnictví, pro které vedl projekty
zaměřené na zlepšení strategie, výkonnosti a dále projekty v oblastech marketingu, transformace, restrukturalizace
a řízení fúzí.

Oblasti řízení jednotlivých členů vrcholového výkonného vedení ČSOB jsou uvedeny v přiložené
organizační struktuře ČSOB, platné od 1. května 2010.
Poznámka:
Předchozí organizační struktura ČSOB byla platná od 16. listopadu 2009 do 30. dubna 2010.

V Praze dne 5. května 2010

