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Proč měníme název korporátní banky



Česká spořitelna je dlouhodobě vnímána jako retailová banka a firmy, které nejsou
našimi klienty, si na nás nevzpomenou, když potřebují bankovní služby.



Firemní klienti se neztotožňují se značkou Česká spořitelna. Aktuálně jsme tedy
„nevyhovující“ značkou pro většinu firemních zákazníků. Osamostatnění značky
ERSTE Corporate Banking nám umožní se profilovat jako banka pro firemní
zákazníky, protože značka Erste je aktuálně firemními klienty vnímána jako
dynamická, silná a atraktivní. Erste znamená být první.



Retailová komunikace České spořitelny je velice široká a v průběhu roku přebije to,
co se pro korporátní část banky pod značkou Česká spořitelna udělá  každý inzerát
i billboard je vnímán jako retailový. Pod samostatnou značkou můžeme lépe tvořit,
adresovat i vyhodnocovat marketingové kampaně.



Jeden model obsluhy nevyhovuje všem  proto transformace korporátní části ČS.
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Co je ERSTE Corporate Banking
 ERSTE Corporate Banking bude službou, která naváže na korporátní a investiční
bankovnictví, finanční trhy a správu klientských aktiv České spořitelny.
Česká spořitelna zůstane nadále poskytovatelem této služby. Na všech
dokumentech, marketingových materiálech bude uvedena Česká spořitelna i
ERSTE Corporate Banking. ERSTE Corporate Banking budeme používat jako
novou značku.
 Současní klienti přejdou pod novou značku, ale v podstatě se pro ně nic nezmění.
Bankéř i produkty zůstanou stejné, nebudou se měnit smlouvy ani žádná
dokumentace k účtu.
 Značka Erste dodává službám pro korporátní klientelu středoevropský a
mezinárodní rozměr.
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Co jsme v korporátním
bankovnictví dokázali?

Lídr trhu
Jsme jedničkou na trhu:
ve využití spolupráce s EIB (do roku 2010 jsme příjemcům úvěrů díky EIB snížili
úrokové náklady o 50 mil. Kč, do roku 2020 máme připraveno dalších 210 mil. Kč)
 v partnerství s ČMZRB (v objemu poskytnutých úvěrů se zárukou ČMZRB)
 ve financování energetických projektů v oblasti OZE (v objemu poskytnutých úvěrů)
 v oblasti financování nemovitostí (v objemu poskytnutých úvěrů)
 v oblasti komunálního financování (v objemu poskytnutých úvěrů)
 v oblasti factoringových služeb (v objemu postoupených pohledávek, Factoring ČS)
 v oblasti správy aktiv pro firemní a institucionální klienty (v objemu spravovaných
finančních prostředků)
 první banka nabízející produkty na zajištění cen elektrické energie
 první ve spolehlivosti platebního styku (téměř nulová chybovost)
 jediná banka na trhu, která nabízí elektronickou fakturaci založenou na konsolidačním
principu (@FAKTURA24)
 nejvyšší úspěšnost získání dotace v podnikatelské sféře (Grantika ČS)
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Největší a nejsilnější hráč
V mnoha oblastech jsme nejsilnějším a největším hráčem na
českém finančním trhu:









jeden ze dvou největších poskytovatelů úvěrů podnikatelům a firmám
největší v odkupu pohledávek (forfaiting)
jeden ze tří největších poskytovatelů trade finance produktů (záruky, akreditivy,
inkasa)
největší obchodník s EUR/CZK
největší obchodník s dluhopisy
největší aranžér EUR-denominovaných dluhopisů ve střední a východní Evropě
(ČS + ERSTE)
jeden ze tří největších obchodníků s akciemi na Pražské burze
nabízíme obchodování s čínským jüanem
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Co umíme?

Jsme stále k dispozici
Moderní a uživatelsky komfortní přímé bankovnictví zpřístupňuje
naše služby kdekoli a kdykoli:





BUSINESS 24
BUSINESS 24 Databanking
PLATBA 24
MultiCash

Osobní kontakt
klientům nabídnou…

…naše regionální korporátní centra
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Komplexní řešení potřeb klienta
Firmám přinášíme ucelená řešení jejich individuálních potřeb:














provozní, investiční a projektové financování
exportní a importní financování
factoringové služby (Factoring ČS)
PPP projekty
řízení cash flow a likvidity
devizové a úrokové operace a zajištění kurzových a úrokových rizik včetně zajištění
cen komodit a elektrické energie
správa aktiv
investiční bankovnictví
mergers and acquisitions
získávání dotací z EU
financování na kapitálovém trhu
nejkomplexnější analytické zázemí (makro, akcie, dluhopisy, komodity, atd.)
nejkomplexnější EU poradenské služby zahrnující nejen získání dotace, ale také její
udržení (Grantika ČS)
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Mezinárodní přesah služeb
Firemní klientela těží ze synergického efektu služeb ERSTE Group:








dokážeme poskytnout informace o zakládání společnosti v zahraničí a o
jednotlivých spolupracujících bankách a jejich produktech a službách
zprostředkujeme kontakt na příslušného bankovního poradce v zahraničí a
otevřeme běžné účty a vybrané bankovní produkty u zahraničních bank "na dálku",
tedy přímo z ČR
vyhledáme potenciální obchodní partnery ve vlastní klientské databázi
platby do zahraničí provedeme rychle, spolehlivě a za výhodných podmínek
umíme informovat o účtech vedených po celém světě
zajistíme konsolidovaný pohled na finanční pozici ve skupině
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Nadstandardní péče
Svých klientů si vážíme a dokážeme to také náležitě ocenit:





významným klientům udělujeme členství v unikátním Firemním klubu České
spořitelny
zaměstnancům těchto firem nabízíme zvýhodnění u vybraných produktů České
spořitelny pro drobnou klientelu
manažerům pak poskytujeme ekonomické analýzy a přístup na specializovaný portál
manažerských informací
zástupce těchto firem zveme na odborné semináře
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Spolehlivost, zodpovědnost, důvěryhodnost
Jsme zodpovědný a důvěryhodný obchodní partner:




firemní klientela se na nás může spolehnout, jak v dobách úspěchů a růstu, tak v
situacích, kdy se daří méně
naším cílem je být dlouhodobým partnerem klientů
neměníme jednostranně podmínky
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Co nabízíme?
Uskutečněné obchody
Vizuál nové kampaně

Uskutečněné obchody
2012

2012

JSC GAZPROM NEFT

Hyundai Motor Manufacturing
Czech s.r.o.

Syndicated Export Buyer’s
Credit Facility

Trade Finance Facility

EUR 258,000,000

EUR 100,000,000

Mandated Lead Arranger,
Original Lender

Original Lender

2012

2012

České dráhy,a.s.

ČEZ, a.s.

Cross-currency Interest Rate
Hedging Related to EUR
300,000,000 EUR Bond Issue due
in 2019

EUR 349,511,000
Liability Management

Joint Dealer Manager

Coordinator, Hedging Bank
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Uskutečněné obchody
2012

2012

2012

Dopravní podnik hl.města Prahy

ČEPS a.s.

SAZKA sázková kancelář, a.s.

Syndicated Promissory Notes
program
CZK 4 000,000,000

Debt & Rating Advisory

CZK 2,000,000,000

Sole Rating Advisor

Mandated Lead Arranger

(1 notch below Government Rating)

Mandated Arranger, Broker,
Administrator
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Senior Term Facility

Moody‘s Awarded Targeted
A2/Stable Rating
???in August 2012

2010

2012

AERO Vodochody, a. s.

Česká Exportní Banka

ECA Secured Pre- export
and Export Financing

6y Floating Rate Bond

USD 92,000,000

CZK 3,870,000,000

Mandated Lead Arranger, Agent

Sole Lead Manager
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Co nabízíme? Vizuál nové kampaně
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