Praha, 14. srpna 2012

Jiří Šmejc bude předsedou představenstva Skupiny Home Credit, PPF
a Home Credit budou mít nové finanční ředitele
V návaznosti na nedávno ohlášený proces přerozdělení akcionářských podílů ve
skupině PPF oznamujeme několik personálních změn.




Jiří Šmejc, který se výměnou svého akciového podílu v PPF stane přímým
akcionářem Home Creditu (HC), bude nově předsedou představenstva
Skupiny Home Credit.
Pavel Horák, dosavadní finanční ředitel Skupiny PPF, přejde k 1. lednu 2013
na pozici finančního ředitele Skupiny Home Credit a stane se členem jeho
představenstva.
A novou finanční ředitelkou Skupiny PPF se stane Kateřina Jirásková, která
dosud řídila Generali PPF Asset Management.

„Když jsem se počátkem letošního roku s Jiřím Šmejcem dohodl na odprodeji
jeho pětiprocentního podílu v PPF a na získání vlastního podílu v Home Creditu,
domluvili jsme se i na tom, že Jirka přejde na pozici předsedy představenstva
Skupiny HC,“ říká ke změnám majoritní akcionář a zakladatel PPF Petr Kellner.
„A vzhledem k významu Home Creditu pro skupinu PPF přejde na funkci
finančního ředitele HC Pavel Horák. Chci současně poděkovat Soni Slavtchevě,
která se dosud úspěšně starala o finance Home Creditu. Úspěch Skupiny Home
Credit je i její velkou zásluhou.
Poznámky pro editory o Skupině Home Credit:
Skupina Home Credit (Home Credit B.V. a její dceřiné společnosti) patří k předním
poskytovatelům spotřebitelského financování v Evropě. Jeho databáze zahrnuje více než
29 mil. klientů, které dosud obsloužila v osmi zemích. Ve vybraných zemích Skupina
úspěšně rozvíjí také služby retailového bankovnictví. V letošním roce byly do holdingové

2/2

společnosti Home Credit B.V. (zahrnující operace v Česku, Slovensku, Rusku a
Bělorusku) konsolidovány také asijské operace (v Číně, Indii a Indonésii), které byly do
té doby vlastněny holdingem Home Credit Asia N.V. Tato konsolidace je součástí
strategického záměru akcionářů PPF postupně soustředit všechny firmy operující v
různých zemích pod značkou Home Credit do jediné holdingové entity. Značka Home
Credit je od roku 2005 navíc přítomna v Kazachstánu, kde společnost Home Credit B.V.
drží minoritní podíl v AO Home Credit Bank.
Poznámky pro editory o Skupině PPF:
PPF je jednou z největších investičních a finančních skupin ve střední a východní
Evropě. Skupina PPF vlastní aktiva ve výši zhruba 14,4 miliard EUR (k 31. 12. 2011),
zahrnující různorodé aktivity od bankovnictví a pojišťovnictví přes nemovitosti, oblast
energetiky a těžbu nerostů či zemědělství, až po největší ruský obchodní řetězec se
spotřební elektronikou. Působnost PPF sahá ze střední a východní Evropy přes Rusko až
do Asie.
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