TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 15. dubna 2015

KB OPĚT NABÍDNE KLIENTŮM PROGRAM EIF
NA PODPORU INOVACÍ V NEJVĚTŠÍM OBJEMU
MEZI ČESKÝMI BANKAMI
-‐

Komerční banka uzavřela novou smlouvu s Evropským investičním fondem na
financování inovativních projektů v ČR,

-‐

Pro klienty KB je vyčleněna částka 4,2 miliardy Kč (150 mil. EUR), jde o
nejvyšší částku určenou pro české banky,

-‐

Maximální velikosti úvěru v tomto programu stoupne na 190 mil. Kč se
splatností až deset let,

-‐

Klientům komerční banky jsou k dispozici specialisté regionálního
poradenského týmu KB EU Point.
	
  

Komerční banka na začátku dubna uzavřela záruční smlouvu v programu InnovFin
s Evropským investičním fondem (EIF). Prostřednictvím nového kontraktu umožní
financování inovativních projektů klientů v objemu 4,2 mld. Kč (150 mil. EUR). Stejně jako
v předchozím období jde o nejvyšší částku pro nové úvěry, kterou EIF v rámci programu na
sdílení rizik v České republice poskytnul.
„Jsme velmi rádi, že se nám díky vzájemné spolupráci s EIF, zájmu klientů a tím také
vyčerpání současného limitu podařilo navýšit objem nových úvěrů poskytovaných se
zárukou EIF pro nadcházející dva roky na dalších 4,2 mld. Kč. Věříme, že podpora
financování inovativních malých a středních firem je správnou cestou, kterou chceme posílit
jejich dynamický rozvoj a přinášet jim konkurenční výhodu,“ řekla Iveta Ocásková, výkonná
ředitelka pro Korporátní bankovnictví KB.
Nově uzavřená smlouva zohledňuje dosavadní výborné zkušenosti ze vzájemné dlouholeté
spolupráce mezi KB a EIF a přináší tak zlepšení podmínek celého programu. V průběhu
několika týdnů dojde ke zvýšení maximální velikosti úvěru v tomto programu na 190 mil. Kč,
rozšíření doby splatnosti na jeden až 10 let, možnosti volby revolvingového typu úvěru a
také volby čerpání nejen v korunách, ale také v EUR.
Komerční banka novou smlouvou s EIB navazuje na úspěšný program EuroInovace,
v rámci něhož v uplynulých dvou letech financovala více než 260 projektů v celkovém
objemu přes tři mld. Kč. Program EuroInovace díky svému záběru podpořil projekty
v rozsahu od financování zásob až po výstavbu výzkumného a vývojového centra. Celkově
tak potvrdil nejen zájem firem o produkt usnadňující přístup k úvěrovému financování, ale
hlavně jejich připravenost a zájem inovovat.
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Při plánování, přípravě a následné realizaci inovativních projektů jsou i nadále vedle
bankovních poradců klientům k dispozici také specialisté regionálního poradenského týmu
KB EU Point, který pomáhá klientům v oblasti komplexního poradenství pro oblast
financování projektů s dotacemi ze strukturálních fondů EU i jiných zdrojů.
„Inovace jsou základním stavebním kamenem každého úspěšného podnikání. V Komerční
bance jsme velmi hrdí na příležitost stát jako partneři po boku našich klientů ve chvíli, kdy
se jejich vize, představy a plány stávají skutečností,“ uzavřel Radek Basár, zástupce
výkonného ředitele Marketingu a komunikace Komerční banky.
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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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