Změny v dozorčí radě ČSOB od 21.4.2006
Dozorčí rada ČSOB na svém řádném zasedání konaném dne 21. dubna
2006 projednala rezignační dopisy svých členů André Bergena, Francoise
L. Florquina a Marko Voljče, kteří v tomto orgánu akciové společnosti
zastupovali majoritního akcionáře, KBC Group N.V.
Projednáním rezignací skončilo podle Obchodního zákoníku funkční období
uvedených tří členů dozorčí rady společnosti k dnešnímu dni.
Řádná Valná hromada ČSOB, která se konala následně téhož dne, zvolila
ke dni 22. dubnu 2006 tři nové členy dozorčí rady společnosti, Jana
Oscara Cyriela Vanhevela (58), Johna Arthura Hollowse (50) a
Patricka Rolanda Vanden Avenneho (52).
Jan Vanhevel (10.9.1948), státní příslušník Belgie
Doktorát práv získal na Katolické univerzitě v Lovani (Leuven) a na
Vlámské ekonomické univerzitě VLECHO promoval v oboru finančního
managementu. Od roku 1971 až dosud působil v různých manažerských
pozicích v sektoru finančních služeb. Získal rozsáhlé zkušenosti v útvarech
právních služeb, v úvěrové oblasti, v řízení korporátního bankovnictví a
procesního managementu. Od dubna 1996 je členem výkonného výboru
Kredietbank a po její fúzi s dalšími subjekty, která dala vzniknout KBC se
stal (v červnu 1998) vrchním ředitelem a členem Exekutivního výboru KBC
Bank. Nejnověji byl jmenován generálním ředitelem Středoevropské divize
KBC, který je zodpovědný za řízení bankovních a pojišťovacích aktivit KBC
Group v 5 zemích střední Evropy.
John Hollows (12.4.1956), státní příslušník Velké Británie
Získal absolutorium v oboru ekonomika a právo na Sydney Sussex
Colledge na univerzitě v Cambridge. Jeho profesní kariéra je spjata s
bankovnictvím a působením v průmyslových a obchodních komorách.
Zkušenosti v oblasti finančních služeb získával v Barclays Bank v Londýně
a v Taipei (Tchajwan) a v KBC v Hong Kongu, Šanghaji, Singapuru a
Budapešti. Zastával vysoké manažerské pozice v úvěrových útvarech a v
exportním financování, v korporátním a investičním bankovnictví a v
oblasti treasury. Zaměřoval se též na oblast řízení nákladů. Od srpna 2003
do dubna 2006 byl generálním ředitelem K&H Bank (Skupina KBC) v
Budapešti. Do dozorčí rady ČSOB přichází jako manažer Středoevropské
divize KBC Group.
Patrick Vanden Avenne (15.2.1954), státní příslušník Belgie
Vystudoval ekonomické vědy a právo na Katolické univerzitě v Lovani
(Leuven) a graduoval na Stanford Univerzity v USA v oblasti business
administration. Vlastní a sám řídí několik firem v potravinářském a
dřevozpracujícím průmyslu a v logistice. Jako významný akcionář KBC se
od roku 1993 podílí na správě Skupiny KBC, prošel orgány holdingu
Almanij NV (mateřské společnosti Skupiny KBC), společnosti Gevaert NV a

posléze orgány KBC Banky a KBC Pojišťovny. Po fúzi společnosti Almanij s
KBC se v roce 2005 stal ředitelem KBC Bank NV a je členem Výboru
auditu KBC Bank. Patrick Vanden Avenne je rovněž členem správních rad
Katolických univerzit v Lovani a v Kortrijku a působí v řídících výborech
Vlámského svazu zaměstnavatelů („VOKA“) a belgické federace
potravinářského průmyslu („Bemefa“).
Změna v dozorčí radě ČSOB k 23.6.2005
Oznamujeme Vám, že dne 23. června 2005 zvolili zaměstnanci ČSOB
své zástupce do Dozorčí rady ČSOB. Novými členy dozorčí rady se tak
stali pan František Hupka, Ing. Libuše Gregorová a Ing. Martina
Kopecká. Zároveň ke dni 23.6.2005 skončilo funkční období dvou
dosavadních členů Dozorčí rady ČSOB zvolených zaměstnanci - Ing.
Romanu Glasbergerovi a Ing. Petru Korousovi.
Podle stanov ČSOB má dozorčí rada celkem devět členů, z toho tři členy
volí zaměstnanci banky. Volební období je pětileté.
Představení nových členů dozorčí rady:
František Hupka (13. dubna 1971), předseda Podnikového výboru
odborové organizace. V roce 1991 nastoupil do ČSOB jako pracovník
podpory IT v Plzni. Později, v roce 2002, se stal předsedou Podnikového
výboru odborové organizace v ČSOB.
Ing. Libuše Gregorová (25. července 1959), vývojářka aplikací IS. V
ČSOB nastoupila již v roce 1989. V letech 1996 – 1998 zastávala
manažerskou pozici v oblasti IT. Od roku 1999 působí jako analytička a
vývojářka aplikací IS.
Ing. Martina Kopecká (19. září 1969), firemní bankéřka. V ČSOB
pracuje od roku 1994. Začínala v pobočce v Pardubicích. Od roku 2002
působí na pozici firemní bankéřky pro oblast Retail/SME v Pardubicích.

