13. dubna 2015

TISKOVÁ ZPRÁVA
ZMĚNY VE VEDENÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY
V Praze, 13. dubna 2015 – Roli generální ředitelky společnosti ESSOX převezme
k 1. květnu 2015 Jana Hanušová, dosavadní poradkyně generálního ředitele pro
synergie Skupiny Komerční banky a Société Génerale. Renaud Stern, současný
generální ředitel společnosti ESSOX, se stane členem vedení Retailového
bankovnictví Société Génerale ve Francii, kde povede Obchodní divizi.
Jana Hanušová vystudovala Fakultu sociálních věd na Univerzitě Karlově. V roce 1999
nastoupila do Komerční banky a to oddělení Marketingu. Od roku 2000 do roku 2004
zastávala pozici vedoucí Řízení segmentů v rámci retailového bankovnictví. Následně
se podílela na vytváření koncepce společnosti ESSOX, kde působila v roli vedoucí
Marketingu do srpna roku 2006. V září roku 2006 se Jana stala ředitelkou Marketingu
ve společnosti Rusfinance/Rusfinance Bank (SG Russia), kde byla odpovědná za
konsolidaci marketingových aktivit v oblasti specializovaných finančních služeb v
Rusku. Jana se vrátila do Komerční banky v lednu 2010 na pozici poradkyně
generálního ředitele pro synergie v rámci Skupiny KB/SG.
Renaud Stern absolvoval Business School NEOMIA v Rouenu v roce 1993. Do Société
Générale nastoupil v roce 1995 a postupně zastával pozice vedoucího Lokálního
marketingu, vedoucího segmentu mladých klientů, vedoucího Přímého bankovnictví a
vedoucího Rozvoje multichannel v rámci Retailového bankovnictví ve Francii. V roce
2006 přišel do Komerční banky a stal se výkonným ředitelem pro Marketing a Business
Development. V červnu roku 2011 stanul Renaud v čele společnosti ESSOX jako
generální ředitel.
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KOMERČNÍ BANKA je jedinou českou veřejně obchodovanou bankou. K 31. prosinci 2014 měla KB 43 294 akcionářů, z toho 38 160 fyzických osob z České republiky. Komerční banka
udržuje solidní úroveň kapitálu a likvidity i ve srovnání se zvýšenými kapitálovými požadavky České národní banky pro systémově důležité finanční instituce a je připravena na splnění
požadavků regulačního rámce Basel 3 zaváděných postupně od roku 2014.
KOMERČNÍ BANKA je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví.
Celkem 8 525 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 754
bankomaty. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,2 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.
www.kb.cz
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