TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 13. srpna 2015

STRUKTUROVANÉ FINANCOVÁNÍ V KOMERČNÍ
BANCE VEDE JAN POKORNÝ
Jan Pokorný, který působil do minulého roku jako předseda představenstva
a generální ředitel Modré pyramidy stavební spořitelny, byl k 1. srpnu 2015 jmenován
výkonným ředitelem pro Strukturované financování Komerční banky. Jeho hlavní
zodpovědností bude vybudovat a řídit platformu zaměřenou na oblast
strukturovaného a klubového financování, exportního financování, financování
nemovitostí a energetiky.
Jan Pokorný pracuje ve Skupině Komerční banky od roku 1991. Svou kariéru odstartoval na
pobočce KB, následně se věnoval oblasti kapitálových trhů a poté působil v londýnském
zastoupení KB, kde se zaměřil na investiční bankovnictví. Po svém návratu do ČR zastával
pozici místopředsedy představenstva Investiční kapitálové společnosti Komerční banky a
posléze byl jmenován ředitelem Distribuční sítě KB. Mezi lety 2006 a 2009 zastával pozici
First Vice President pro střední a východní Evropu v SG Private Banking SA ve Švýcarsku.
V letech 2010 až 2014 byl generálním ředitelem Modré pyramidy stavební spořitelny.
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KOMERČNÍ BANKA je jedinou českou veřejně obchodovanou bankou. K 30. červnu 2015 měla KB 42 834 akcionářů, z toho 37 666 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 8 422 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 762
bankomaty. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,3 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.
www.kb.cz
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