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Povinně uveřejňovaná informace – vnitřní informace 

Personální změny v dozorčí radě a ve výboru pro audit 

KBC Bank NV jako jediný akcionář společnosti ČSOB při výkonu působnosti valné hromady dne 15. června 2011 rozhodla 
takto: 
1) Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne byl zvolen členem dozorčí rady ČSOB na nové funkční období 

s účinností k 15. červnu 2011 (členem dozorčí rady ČSOB je od dubna 2006); 

2) Dirk Mampaey byl odvolán z dozorčí rady ČSOB a z výboru pro audit ČSOB s účinností k 30. červnu 2011; 

3) Philip Marck byl zvolen členem dozorčí rady ČSOB a členem výboru pro audit ČSOB s účinností k 1. červenci 2011 

(v obou orgánech nahradí Dirka Mampaeye). 

Funkční období výše uvedených nově zvolených členů dozorčí rady ČSOB je čtyřleté. 
 
Philip Marck 
(narozen 4. února 1959; Belgie) 

Vystudoval práva na Katolické univerzitě v Leuvenu (Belgie), zde také v roce 1983 získal titul v oboru audiovizuální média. Dále v roce 1992 
získal titul v oboru obchodní management na EHSAL Managament School v Bruselu. Svou profesní kariéru zahájil v Kredietbank v roce 1984. 
Později zastával pozici ředitele retailové pobočky a poté působil jako ředitel různých korporátních poboček. V roce 2007 se stal regionálním 
ředitelem korporátního bankovnictví pro region Brusel-Brabant-Limburg. O rok později byl jmenován generálním ředitelem korporátního 
bankovnictví KBC Bank v Belgii. 

Členství v orgánech jiných společností: 
Člen dozorčí rady: ČSOB (SR), K&H Bank (Maďarsko); člen rady ředitelů: KBC Banka (Srbsko). 

 
V Praze dne 17. června 2011. 

 

ENGLISH VERSION 

Inside Information 

Personnel Changes in the ČSOB’s Supervisory Board and in the ČSOB’s Audit Committee 

KBC Bank NV as the sole shareholder of ČSOB, exercising the powers of the General Meeting, decided on 15 June 2011 as 
follows: 

1) Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne was elected a member of the ČSOB´s Supervisory Board (to a new 

term in office) with effect from 15 June 2011 (he has been a member of ČSOB’s Supervisory Board since April 2006); 

2) Dirk Mampaey was dismissed from the ČSOB’s Supervisory Board and from the ČSOB’s Audit Committee with effect 

from 30 June 2011; 

3) Philip Marck was elected a member of the ČSOB’s Supervisory Board and as a member of the ČSOB’s Audit 

Committee with effect from 1 July 2011 (he replaced Dirk Mampaey in both bodies). 

The term of office for the newly elected members of ČSOB’s Supervisory Board is four years. 

 
Philip Marck 
(Born on 4 February 1959; Belgium) 

Philip Marck studied at the Catholic University of Leuven and graduated at faculty of law of in 1982 and audiovisual communication media in 
1983. Mr. Marck completed a degree in Business Management at the EHSAL Managament School in Brussels in 1992. Mr Marck started his 
career at Kredietbank in 1984 and consequently held the position of a branch manager, first in retail branches and later in different corporate 
branches. In 2007, he became the Regional Manager Corporate Banking for the Brussels-Brabant-Limburg region. A year later, he was 
appointed the General Manager Corporate Banking Belgium in KBC Bank. 

Membership in bodies of other companies: 
Member of the Supervisory Board: ČSOB (SK), K&H Bank (Hungary); member of the Board of Directors (a non-executive body): KBC Banka 
(Serbia). 
 

Prague, 17 June 2011 


