Vedení Fincentra posílí Mario Drosc,
dosavadní úspěšný šéf české Raiffeisenbank
Praha, 9. února 2015
Mario Drosc nastoupí do vedení Fincentra v České republice a na Slovensku. V průběhu
února bude jmenován místopředsedou představenstva, od 20. dubna 2015 bude i
zástupcem generálního ředitele Petra Stuchlíka. Mario Drosc je další významnou osobností
českého a slovenského bankovnictví, která se bude podílet na úspěšné „růstové story“
skupiny Fincentrum.

TISKOVÁ ZPRÁVA

„Mario Drosc patří mezi nejúspěšnější manažery českého a slovenského bankovnictví. Velmi si
proto vážím, že přijal mou nabídku a završí tak transformaci vedení Fincentra, která započala
minulý rok. Jako skvělý manažer jistě pomůže k dalšímu růstu a efektivnímu fungování Fincentra,
a umožní mi tak trávit více času se stávajícími i budoucími kolegy v nejlepší poradenské síti v ČR,“
uvedl Petr Stuchlík, zakladatel a předseda představenstva společnosti Fincentrum.
Mario Drosc přichází do vedení Fincentra z vedení české pobočky Raiffeisenbank, kam nastoupil
v létě 2006 na post člena představenstva zodpovědného za oblast retailového bankovnictví.
Postupně převzal odpovědnost za veškeré obchodní aktivity Raiffeisenbank a od počátku roku
2013 byl i generálním ředitelem a předsedou představenstva.
„Přitahuje mě možnost akcelerovat růst ve společnosti, která úspěšně vyrostla a stala se velkou
firmou atakující pozici jedničky na trhu. Fincentrum dosáhlo hranici velké firmy a stojí před výzvou
propojit podnikatelské nadšení se strukturovanými opatřeními a projekty,“ uvádí Mario Drosc.
„S akcionáři Fincentra se shodujeme na poslání a vizi společnosti, na snaze kultivovat prostředí
finančního poradenství s cílem přinášet klientům dlouhodobé hodnoty v Čechách i na Slovensku,“
dodává.
Zkušenosti v retailovém bankovnictví získal Mario Drosc také ve vedení slovenské VÚB, kde byl
zodpovědný jako člen představenstva za retailové bankovnictví, či na pozici ředitele divize řízení
finanční skupiny Komerční banky, kde participoval na restrukturalizaci vedoucí k úspěšné
privatizaci Komerční banky. S poradenstvím a bankovnictvím bylo spojeno také jeho angažmá
v poradenské společnosti McKinsey.
„Ve VÚB i v Raiffeisenbank jsem s vírou v sílu motivace a rozvoje stavěl především na lidech, kteří
v bance již pracovali, a doplňoval je zvenčí v procesu růstu souběžně s tím, jak se tyto instituce
staly atraktivními pro lidi od konkurence. Tento přístup se dokonale hodí do kultury Fincentra, která
staví svůj úspěch na práci stabilních a zkušených finančních poradců a manažerů,“ uzavírá Mario
Drosc.
Mário Drosc se narodil v Michalovcích, vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity
Komenského v Bratislavě a Ekonomickou fakultu University of Cambridge. Ve svém volném čase
se věnuje zejména manželce a svým dvěma dcerám.
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Fincentrum patří v České republice a na Slovensku mezi tři nejvýznamnější firmy v oboru finančního poradenství.
Skupina působí zejména v následujících oblastech:
§

§

§
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§

Finanční poradenství: více než 2600 poradců poskytuje individuální finanční poradenství občanům ČR a SR.
Společnost na těchto trzích patří mezi trojici nejvýznamnějších firem v oboru. Fincentrum dlouhodobě přispívá
ke zvýšení transparentnosti a kvality trhu finančního poradenství. V uplynulých letech zvítězilo v několika
testech finančních poradců tuzemských médií.
Fincentrum Reality: společnost Fincentrum Reality vznikla v září roku 2013 na základě poptávky po prodeji
a koupi nemovitostí klientů finančního poradenství mateřské společnosti Fincentrum a.s. s myšlenkou
poskytovat komplexní realitní a poradenský servis na nejvyšší úrovní. V současné době patří Fincentrum
Reality mezi největší realitní kanceláře v ČR se širokou nabídkou nemovitostí a bohatou škálou realitních
služeb.
Korporátní obchody: divize Korporátních obchodů je zaměřena na komplexní zajištění potřeb malých
a středních podnikatelů, průmyslových podniků, komunální sféry či bytových družstev a institucí v oblasti
zaměstnaneckých výhod, v pojištění flotil, majetkového a odpovědnostního pojištění. Klientům nabízí řešení
„šitá na míru“ ve spolupráci s pojistiteli v ČR a na Slovensku.
Fincentrum Media a Event management: vedle prestižního ocenění Fincentrum Banka roku a Investice roku
zveřejňuje také každý měsíc hodnoty ukazatele Fincentrum Hypoindex®. Fincentrum Media dále provozuje
odborné portály investujeme.cz, investujeme.sk, hypoindex.cz, ceskereformy.cz a overeniporadcu.cz.

Konsolidovaný obrat společností skupiny Fincentrum v roce 2013 překročil 1,375 mld. Kč, což představuje oproti roku
2012 nárůst o 13 %. Více na www.fincentrum.com.

