
ČSOB (IČ 00001350) 
 
Povinně uveřejňovaná informace – vnitřní informace 
 
Změny ve vrcholovém vedení ČSOB 
 
V souvislosti se změnami, které 25.3.2010 zveřejnila společnost KBC Group NV, ukončí ke dni 
28.4.2010 pan Hendrik Scheerlinck, člen představenstva ČSOB a vrchní ředitel zodpovědný za oblast 
Řízení financí a rizik (Chief Financial and Risk Officer, CFRO), své působení v ČSOB. S účinností od 
29.4.2010 bude pan Scheerlinck působit v rámci skupiny KBC na pozici generálního ředitele ve 
společnosti sesterské společnosti K&H Bank v Maďarsku. Pozice vrchního ředitele pro oblast Řízení 
financí a rizik bude rozdělena na dvě - pozici vrchního ředitele pro oblast Finance (Chief Financial 
Officer, CFO) převezme pan Bartel Puelinckx a pozici vrchního ředitele pro oblast Řízení rizik (Chief 
Risk Officer, CRO) převezme pan Koen Wilmots. Vrcholové vedení ČSOB dále doplní ke stejnému 
datu pan Jiří Vévoda, který se ujme pozice vrchního ředitele (Chief Staff Officera, CSO) uvolněné 
změnou oznámenou v listopadu 2009. 
 
Krátké životopisy:  
 
Bartel Puelinckx (*1965, Belgie) 
Vystudoval ekonomii na Universitě v Leuvenu 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 (*1964, Belgie) 
Vystudoval práva na Katolické Universitě v Leuvenu, 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, v současnosti jako výkonný ředitel útvaru Credits.    
 
Jiří Vévoda (*1977, Česká republika) 
Jiří Vévoda má 10 let mezinárodních zkušeností s prací ve finančních institucích. Přichází z poradenské firmy 
McKinsey & Company, kde působil v roli Associate Partner, kde se  specializoval 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. V letech 2000-
2004 pracoval v GE Capital v České republice, Irsku a Skandinávii, celkem pracoval ve více než 10 různých 
zemích Evropy. 
 
Hendrik Scheerlinck (*1956, Belgie) 
Studoval práva a ekonomii na Katolické univerzitě v Lovani. Od roku 1984 působil ve Skupině Kredietbank, resp. 
KBC: začal v oddělení mezinárodních úvěrů v Bruselu a postupně zastával manažerské pozice v Spojených 
státech, na a v Německu. V roce 1999 se stal generálním manažerem KBC pro Severní Ameriku. Do ČSOB 
přešel v druhé polovině roku 2006 a od té doby je členem představenstva a vrchním ředitelem ČSOB. 
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