ČSOB (IČ 00001350)

Informační povinnost
Nejedná se o vnitřní informaci.
Organizační a personální změny v ČSOB od 1. ledna 2013
KBC Group dnes 8. října 2012 v 7.20 interně oznámila skupině KBC a v 8 hodin uveřejnila upravenou
strategii skupiny KBC, která se týká i skupiny ČSOB. V souvislosti s touto novou strategií dojde
s platností od 1. ledna 2013 k rozšíření počtu členů vrcholového výkonného vedení ČSOB ze sedmi na
osm a současně dojde k témuž datu k úpravě organizační struktury ČSOB a odpovědností jednotlivých
členů představenstva a vrcholového výkonného vedení.
Novým členem vrcholového výkonného vedení ČSOB se stane od 1. ledna 2013 Marek Ditz. Změnou,
související s upravenou strategií mateřské skupiny KBC, bude od téhož data rozšíření agend Pavla
Kavánka, který zasedne ve výkonném výboru KBC s odpovědností za nově zřízenou divizi KBC „Česká
republika“.
Více informací k výše uvedeným změnám v ČSOB naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Složení představenstva a vrcholového výkonného vedení ČSOB k 8. říjnu 2012 je následující:
představenstvo

vrcholového výkonného vedení

Pavel Kavánek

předseda

generální ředitel

Petr Knapp

člen

vrchní ředitel, Korporátní bankovnictví

Jan Lamser

člen

vrchní ředitel, Masový trh

Petr Hutla

člen

vrchní ředitel, Distribuce

Bartel Puelinckx

člen

vrchní ředitel, Řízení financí

Koen Wilmots

člen

vrchní ředitel, Řízení rizik

Jiří Vévoda

člen

vrchní ředitel, Produkty a podpůrné služby
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Změny ve vrcholovém vedení ČSOB
Generální ředitel Československé obchodní banky a.s. (dále „ČSOB“) Pavel
Kavánek byl s platností od 1. ledna 2013 jmenován členem výkonného výboru KBC
s odpovědností za nově zřízenou divizi Česká republika. K témuž datu se vrcholové
výkonné vedení ČSOB rozšíří ze sedmi na osm členů příchodem Marka Ditze,
zároveň s tím dojde ke změnám odpovědností vybraných členů vedení.
„Cílem změn je posílit náš obchodní model, aby tak co nejlépe odpovídal měnícím se klientským
potřebám,“ komentuje změny v ČSOB Pavel Kavánek.
Nová role Pavla Kavánka v nejvyšším vedení skupiny KBC má přímou vazbu na dnes
představenou strategii KBC, v rámci níž mj. došlo k úpravě organizace celé skupiny (jednou z nich
je, že aktivity v ČR budou tvořit samostatnou divizi, zatímco dosud byly součástí divize Střední
a východní Evropa). Novou strukturu skupiny KBC a životopis Marka Ditze najdete na straně 2.

Kontakt pro média:
Pavla Hávová
mluvčí ČSOB
pahavova@csob.cz; tel.: 224 114 112

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací
Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví,
pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS
(financování bydlení), zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Skupina ČSOB staví na pevném
a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo
v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
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A new KBC Group structure
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Marek Ditz (*16. 9. 1972 v Ústí nad Labem) vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a
Swiss Banking School v Curychu. V ČSOB působí od roku 1994. V roce 2005 byl jmenován
ředitelem divize Specializované a institucionální bankovnictví. V roce 2010 se stal vrchním
ředitelem Korporátního a institucionálního bankovnictví, kde byl zodpovědný za distribuční síť
10 regionálních poboček zabezpečujících obsluhu firemních klientů s obratem vyšším než
300 milionů korun, a dále za oblasti specializovaného financování, zahraničního obchodu a
institucionálního bankovnictví, jež mimo jiné pokrývá obsluhu nebankovních finančních institucí,
bank a vybraných subjektů veřejného sektoru.
Ve vrcholovém vedení bude odpovědný za jednu ze čtyř obchodních divizí.
Marek Ditz je ženatý, má jednoho syna a ve volném čase se věnuje zejména horské turistice
a pěstování skalniček.
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