ČSOB (IČ 00001350)

Informační povinnost
Nejedná se o vnitřní informaci.
Personální změny v představenstvu ČSOB a dozorčí radě ČSOB od 1. ledna 2015
KBC Bank NV jako jediný akcionář společnosti ČSOB při výkonu působnosti valné hromady dne 30. prosince 2014
rozhodla s účinností ke dni 1. lednu 2015 takto:
1) z dozorčí rady ČSOB byl odvolán Marko Voljč;
2) členem dozorčí rady ČSOB byl zvolen Martin Jarolím;
3) členem představenstva ČSOB byl zvolen Tomáš Kořínek.
Martin Jarolím (narozen 16. března 1972)
Vystudoval v letech 1990–1995 Matematicko-fyzikální fakultu (obor optimalizace a matematická ekonomie) Univerzity Karlovy v Praze, poté
pokračoval v letech 1995–2000 v doktorandském studiu na CERGE-EI (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy
v Praze) a získal titul Ph.D. (doktorandská práce na téma přímé zahraniční investice a zahraniční obchod). Absolvoval rovněž různé odborné a
manažerské kurzy.
Martin Jarolím nastoupil do ČSOB v roce 2000. Působil na různých odborných a manažerských pozicích, zejména v oblasti retailu, až do roku
2011, kdy se stal výkonným ředitelem Řízení pobočkové sítě Retail. Od února 2014 působí v KBC Group jako Senior General Manager v divizi
Core Communities Banking & International Markets. Od 1. června 2014 je členem výboru pro audit ČSOB.
Členství v orgánech jiných společností: Člen představenstva (nevýkonný ředitel) společnosti K&H Bank (Maďarsko); člen dozorčí rady
společností ČSOB (Slovensko) a CIBank (Bulharsko).
Tomáš Kořínek (narozen 10. června 1967)
Vystudoval ČVUT (Fakulta Elektrotechnická, obor Ekonomie a management). Poté působil v seniorních manažerských funkcích ve významných
finančních institucích na českém trhu. Před nástupem do ČSOB byl členem představenstva zodpovědným za risk management, finance a
operations ve Volksbank CZ. V ČSOB pracuje od dubna 2009. V květnu 2010 se stal ředitelem útvaru Řízení rizik, od listopadu 2013 do
31. prosince 2014 zastával funkci výkonného ředitele útvaru Řízení rizik skupiny. Od 1. ledna 2015 je členem představenstva ČSOB a vrchním
ředitelem zodpovědným za oblast Řízení rizik skupiny.
Členství v orgánech jiných společností: Není.

V Praze dne 6. ledna 2015

