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Změny v orgánech PPF k 1. červnu 2015
Skupina PPF informuje o následujících změnách v orgánech společností PPF banka a.s.
a PPF a.s.:
Do dozorčí rady PPF banky a.s. byl s účinností od 28. dubna 2015 zvolen
Ladislav Chvátal. Členem představenstva společnosti PPF a.s., která je hlavní
poradenskou společností skupiny v České republice, se stává Vladimír Mlynář,
dosavadní člen dozorčí rady společnosti (DR). Do uvolněného místa v DR byl ke
stejnému datu, tedy k 1. 6., zvolen rovněž Ladislav Chvátal.
Poznámky pro editory
Profily
Ladislav Chvátal
Narodil se v roce 1963; vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor
automatizované systémy řízení v ekonomice. Do skupiny PPF přišel v roce 1994. V
rámci skupiny PPF pracoval v celé řadě vedoucích klíčových pozic. Od roku 1998 do
roku 2007 jako CEO řídil rozvoj a mezinárodní expanzi skupiny Home Credit. Zároveň
působil v roli výkonného ředitele skupiny PPF pro retailové bankovnictví a
spotřebitelské financování s odpovědností za strategické řízení eBanky a ČP Leasingu.
V letech 2009 až 2014 působil ve vedení PPF Partners. Od roku 2011 je odpovědný za
budování a rozvoj agroholdingu RAV v Ruské federaci.
Ladislav Chvátal je členem vrcholového vedení skupiny PPF a ředitel pro řízení
strategických projektů.
Vladimír Mlynář
Vladimír Mlynář (1966) po úspěšné kariéře novináře vstoupil v roce 1998 do politiky,
kde působil až do roku 2005 opakovaně jako ministr a poslanec; v roce 2010 byl
rovněž šéfporadcem předsedy vlády. V letech 2008 - 2009 pracoval pro společnost
Telefónica O2. Do skupiny PPF nastoupil v roce 2010. Je členem dozorčí rady PPF a.s.
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a členem dozorčí rady společnosti O2 Czech Republic a.s., k 1. 6. 2015 se z DR PPF a.s.
přesune do představenstva společnosti a zároveň opustí DR společnosti O2. Namísto
toho je k témuž datu zvolen do DR společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., která je společností odštěpovanou od O2 Czech Republic a.s.
Vladimír Mlynář je členem vrcholového vedení skupiny PPF a ředitel pro vztahy
s veřejným sektorem.
PPF Group
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes
telekomunikace, pojišťovnictví, nemovitosti, zemědělství a maloobchodní služby až po
biotechnologie. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva
přesahující 24 miliardy eur (k 30. 6. 2014).
Skupina PPF v České republice
V České republice kromě nedávné akvizice O2 působí skupina PPF v oblasti
bankovnictví a finančních služeb, v realitách či biotechnologiích. Jak tradiční velké
společnosti, tak nejmladší rozvíjené české firmy jako inovativní projekty Air Bank a
SOTIO v Česku loni zaměstnávali téměř 12 tisíc lidí. Více než tisíc pracovních míst
přitom bylo vytvořeno v tuzemských centrálách zahraničních poboček díky
mezinárodní expanzi PPF. V roce 2013 jenom na dani z příjmů odvedly společnosti s
majetkovou účastí PPF (včetně EPH, kde PPF držela podíl do června 2014) 3,7 miliardy
korun, na odvodech pak 2,4 miliardy korun.
Kontakt:
Radek Stavěl
mluvčí skupiny PPF
T: +420224174748, M: +420724875932
Email: stavel@ppf.cz
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