ČSOB (IČ 00001350)

Informační povinnost
Nejedná se o vnitřní informaci.
Personální změny v dozorčí radě ČSOB a výboru pro audit ČSOB
KBC Bank NV jako jediný akcionář společnosti ČSOB při výkonu působnosti valné hromady dne 27. května 2014
rozhodla takto:
1) s účinností ke dni 31. května 2014 byli odvoláni z dozorčí rady ČSOB
Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne, František Hupka, Martina Kantová a Ladislava Spielbergerová;
2) s účinností ke dni 1. červnu 2014 byli zvoleni členy dozorčí rady ČSOB
Franky Depickere a Christine Van Rijsseghem;
3) s účinností ke dni 1. červnu 2014 byli zvoleni členy výboru pro audit ČSOB
Pavel Kavánek a Martin Jarolím.

Franky Depickere (narozen 28. ledna 1959)
Získal magisterský titul v oboru obchod a finance na univerzitě v Antverpách (UFSIA; Belgie) a magisterský titul v oboru
finančního řízení podniků na VLEKHO Business School (Belgie). Krátce působil v Gemeentekrediet Bank. V roce 1982 začal
pracovat ve skupině CERA, kde zastával řadu manažerských pozic více než 17 let. Dále působil ve vysokých manažerských
pozicích (generální ředitel a předseda výkonného výboru) ve společnosti F. van Lanschot Bankiers v Belgii a Nizozemí. Od září
2006 je členem výboru operativního řízení skupiny CERA a generálním ředitelem společností Cera Beheersmaatschappij NV a
KBC Ancora Beheersmaatschappij NV. Franky Depickere je od roku 2006 členem Výboru ředitelů KBC Group (non-executive
director); je členem výboru pro audit, řízení rizik a compliance, výboru pro odměňování a výboru pro personální otázky.

Christine Van Rijsseghem (narozena 24. října 1962)
Christine Van Rijsseghem absovovala v roce 1985 Právnickou fakultu Univerzity v Gentu (Belgie). Následně získala MBA
v oboru finance na Vlerick Management School v Gentu (Belgie). Svou kariéru v KBC (dříve Kredietbank) zahájila v roce 1987
v oddělení Central Foreign Entities - nejprve byla zodpovědná za řízení rizik, controlling a strategii mezinárodních akvizic,
později se stala vedoucí tohoto oddělení. V roce 1994 byla jmenována vedoucí úvěrového odboru Irish Intercontinental Bank,
dceřiné společnosti KBC. V roce 1996 se stala generální ředitelkou pobočky KBC ve Francii a v roce 1999 pobočky KBC
v Londýně. V letech 2000 až 2003 byla výkonnou ředitelkou odboru KBC Group pro zpracování cenných papírů a derivátů.
Od roku 2003 do 30. dubna 2014 působila jako výkonná ředitelka pro oblast Financí KBC Group. Od 1. května 2014 je Christine
Van Rijsseghem členkou Výkonného výboru KBC Group odpovědnou za řízení rizik (CRO).

Martin Jarolím (narozen 16. března 1972)
Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu na Univerzitě Karlově v Praze, následně získal titul PhD. v ekonomii v Centru pro
ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání (CERGE) na Univerzitě Karlově. Svou kariéru v ČSOB začal v listopadu 2000
jako konzultant v oddělení Strategie, poté působil na různých pozicích v oblasti retailu až do roku 2011, kdy se stal výkonným
ředitelem Pobočkové sítě. Od 1. února 2014 působí v KBC Group v divizi Mezinárodní trhy jako Senior General Manager, Core
Communities Banking.

V Praze dne 9. června 2014

