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Tisková zpráva

Změny ve vedení: Jiří Šmejc byl jmenován předsedou
představenstva a generálním ředitelem skupiny Home
Credit, Alexander Labak se stává poradcem
Amsterdam 7. září 2012: V návaznosti na nedávno oznámené změny akcionářské struktury
skupiny PPF, při níž se Jiří Šmejc výměnou svého akciového podílu ve skupině PPF stane
přímým akcionářem a předsedou představenstva skupiny Home Credit, společnost Home
Credit B.V. oznamuje, že Alexander Labak odstupuje z funkce předsedy představenstva a
generálního ředitele skupiny Home Credit. Vedení společnosti s okamžitou účinností
přebírá Jiří Šmejc. Alexander Labak bude pro skupinu Home Credit pracovat i nadále, a to
jako poradce pro strategii.
„Alex významně přispěl k proměně Home Creditu v jednu z nejúspěšnějších finančních institucí a
značek na rozvíjejících se trzích Ruska, Evropy a Asie. Chtěl bych Alexovi poděkovat za výborné
výsledky, kterých během šesti let u společnosti dosáhl. Jsem rád, že pokračuje v práci pro naši
společnost jako poradce,“ uvedl majoritní akcionář skupiny PPF Petr Kellner.
Jiří Šmejc přišel do skupiny PPF v roce 2004 a o rok později se stal jejím akcionářem. Kromě
dalších funkcí byl od ledna 2008 členem představenstva společnosti Generali PPF Holding B.V.
Podnikat začal v roce 1992 a v roce 1993 se stal jednatelem a ředitelem společnosti PUPP
Consulting s.r.o. V roce 1995 zastával pozici obchodního ředitele společnosti Middle Europe
Finance s.r.o., která obchodovala s cennými papíry se zaměřením na akvizice. Do konce roku
2004 byl 34% vlastníkem skupiny TV NOVA. Jiří Šmejc vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu
Univerzity Karlovy v Praze, obor matematická ekonomie.
Alexander Labak stál v čele Home Creditu od roku 2006. Před nástupem do skupiny Home
Credit zastával významné řídící funkce v předních finančních institucích. Působil například jako
prezident společnosti MasterCard Europe nebo jako marketingový ředitel Deutsche Bank. Během
svého působení ve společnostech Johnson & Johnson a Henkel si osvojil schopnost vytvořit
strategii společnosti, která se bude zaměřovat na spotřebitele a jeho potřeby. V průběhu své
kariéry zastával funkce s regionální i celosvětovou odpovědností a získal i přímé zkušenosti
s působením na různých trzích (ve Spojených státech, Kanadě, Německu, Itálii a Rakousku).
Alexander Labak získal titul MBA na Wharton Business School a je držitelem titulu PhD z
vídeňské University of Economics and Business Administration.

POZNÁMKY PRO EDITORY
Skupina Home Credit (Home Credit B.V. a její dceřiné společnosti) je jedním z předních
poskytovatelů spotřebitelského financování v Evropě se silnou přítomností v Asii. Databáze
skupiny Home Credit obsahuje více než 29 miliónů klientů, jimž skupina dosud poskytovala
služby v osmi zemích. Ve vybraných zemích skupina úspěšně rozvíjí služby retailového
bankovnictví. V letošním roce Home Credit B.V. (holdingová společnost, která pokrývá působení
v České republice, Slovensku, Rusku a Bělorusku) získala společnost HC Asia N.V., což
znamená, že od nynějška její působení zahrnuje i Asii (Čína, Indie a Indonésie). Tento postup
vychází ze strategického záměru akcionářů skupiny PPF zahrnout pod jeden holding všechny
společnosti využívající značku Home Credit v různých geografických oblastech. Značka Home
Credit je od roku 2005 navíc přítomna v Kazachstánu, kde společnost Home Credit B.V. drží
minoritní podíl v Home Credit Bank JSC.
Další informace naleznete na adrese www.homecredit.net.
Home Credit B.V. plně vlastní PPF Group N.V. („PPF“)*, která je jednou z největších investičních
a finančních skupin ve střední a východní Evropě. Aktuálně vlastní aktiva zhruba ve výši 14,4
miliardy eur (k 31. 12. 2011), zahrnující hlavní aktivity PPF od finančních služeb (bankovnictví a
pojišťovnictví), přes nemovitosti, energetiku, těžbu a zemědělství až po maloobchod (největší
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řetězec maloobchodních prodejen domácích spotřebičů a spotřební elektroniky v Rusku).
Působnost PPF sahá ze střední a východní Evropy přes Rusko až do Asie.
Další informace naleznete na adrese www.ppf.eu
* Home Credit Consumer Finance Company Co., Ltd. (Čína) a PPF Vietnam Finance Co. Ltd. (Home Credit
Vietnam) vlastní přímo skupina PPF Group N.V.,zatímco další společnosti působící pod značkou Home
Credit vlastní Home Credit B.V., plně vlastněná dceřiná společnost skupiny PPF Group N.V. Home Credit
B.V. rovněž drží minoritní podíl (9,99 %) v kazachstánské společnosti JSC Home Credit Bank.
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