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Pan Pavel Čejka , člen př
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Strategii a finance Komer
ředitele.  
Jiří Šperl vystudoval Vysokou
kariéru začal v Komerč
také řídil. Následně př
úseky Financí, Řízení rizik a Provoz. V
největší soukromé banky v
na rozhodnutí SG prodat NSGB byl Ji
celé transakce na straně
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michal_teubner@kb.cz

Komer ční banka 

Komerční banka je jedinou českou veřejně obchodovanou bankou. K 30. zá
solidní úroveň kapitálu a likvidity i ve srovnání se zvýšenými kapitálovými požad
regulačního rámce Basel 3 zaváděných postupně od roku 2014. 

KOMERČNÍ BANKA je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve st
Celkem 8 618 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,5 milionu klient
bankomatů. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,1 milionu klient

www.kb.cz 
 

Société Générale 

Société Générale je jednou z největších finančních skupin v Evrop
udržitelného růstu, a klade si za cíl stát se referenční bankou v oblasti vztah
zaměstnanců.  

Société Générale hraje důležitou roli v ekonomice již 150 let. Více než 148 tisíc zam
poradenství a služby individuálním, korporátním i institucionálním klient

���� Retailové bankovnictví ve Francii s pobočkovou sítí Société Générale, Credit du Nord a Boursorama, které poskytují komplexní spektrum multikanálových finan
založených na technologických inovacích;  

 
���� Mezinárodní retailové bankovnictví, finan ční služby a pojišt
 
���� Korporátní a investi ční bankovnictví, privátní bankovnictví, správa maje tku a služby obchodování s

hodnoceními a integrovanými řešeními.  
 

Société Générale je zahrnuta v klíčových indexech: FTSE4Good (Global 
indexech STOXX ESG.  

Pro více informací sledujte Société Générale na twitteru @societegenerale 
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 obchodovanou bankou. K 30. září 2014 měla KB 43 244 akcionářů, z toho 38 222 fyzických osob z Č
 kapitálu a likvidity i ve srovnání se zvýšenými kapitálovými požadavky České národní banky pro systémově důležité finanční instituce a je p

 od roku 2014.  

jších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investi
ní banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé 

ímého bankovnictví využívá 1,1 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale. 

ních skupin v Evropě. Podnikání skupiny je založeno na modelu univerzálního bankovnictví a kombinuje finan
ní bankou v oblasti vztahů s klienty na trzích, kde působí, která je klientům nablízku a kterou si vybírají pro kv

ekonomice již 150 let. Více než 148 tisíc zaměstnanců obsluhuje každý den v 76 zemích světa 32 milionů
poradenství a služby individuálním, korporátním i institucionálním klientům ve třech základních oblastech:  

Société Générale, Credit du Nord a Boursorama, které poskytují komplexní spektrum multikanálových finan

ní služby a pojišt ění s přítomností v rozvíjejících se ekonomikách a vedoucích specializovaných odv

ní bankovnictví, privátní bankovnictví, správa maje tku a služby obchodování s  cennými papíry s respektovanou odborností, nejlepšími mezinárodními 

: FTSE4Good (Global a Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone a France), ESI Excellence (Europe) 

@societegenerale nebo navštivte stránky www.societegenerale.com. 
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