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Erste Group a Global Payments zakládají společně s CaixaBank ve střední
Evropě společný podnik pro kartový acquring
Erste Group uzavřela smlouvu s předním světovým poskytovatelem služeb v oblasti platebních technologií
společností Global Payment Inc. o založení společného podniku. Ten bude v České republice, Rumunsku
a na Slovensku přijímat a zpracovávat platební karty pro obchodníky (acquiring). Banky v jednotlivých
zemích tak v partnerství s Global Payments získaly silného nadnárodního partnera, díky kterému zachovají
vysoký standard služeb pro obchodníky i klienty, a navíc do budoucna zajistí výhody a přístup k nejnovějším
světovým trendům, inovacím či novým technologiím.
Obě společnosti také podepsaly dohodu s CaixaBank, největší retailovou bankou ve Španělsku a jedním
z hlavních akcionářů Erste Group, podle které získá Caixa Bank podíl ve společném podniku. Po dokončení
transakce a v případě, že bude získán regulační souhlas, prodá Erste Group 51% podíl ve svém podniku
zaměřeném na retenci a akvizici obchodních partnerů, a to za cenu 29,94 milionů EUR. Vznikne tak společný
podnik, v němž bude Erste Group mít 49% podíl. Očekává se, že transakce bude uzavřena během
následujících měsíců po schválení regulátorem.
Celý trh v současné chvíli očekává dopad evropské regulace, která sjednotí mezibankovní poplatky v zemích
Evropské unie. Evropský trh se tak otevře globálním zahraničním společnostem. Erste Group chce zachovat nejvyšší
standard služeb pro své obchodníky i klienty, a proto spojila své síly se společností Global Payments.
“Spojením se silným nadnárodním partnerem zaručíme kontinuitu a stabilitu současných služeb pro
obchodní partnery. Prakticky se pro ně ale nic nezmění, starat se o ně a perfektní služby jim budou dále
poskytovat stejní lidé. Ze vzniku nové společnosti ale budou v budoucnu profitovat, protože získají výrazně
širší možnosti spolupráce na poli přijímání platebních karet, otevřou se jim nové trhy v zahraničí, získají
přístup k nejnovějším inovacím, trendům a technologiím,” vysvětlil Stanislav Šmolík, vedoucí odštěpného
závodu Merchant Acquiring České spořitelny.
Lepší dostupnost inovací a nových technologií potvrzuje i zástupce Erste Group. „Naši klienti očekávají, že jim jejich
akviziční banka nabídne inovativní technologii, lepší dostupnost služeb, nižší transakční náklady a špičkové řízení
informací. Spojením sil se dvěma silnými společnostmi se zkušenostmi v oboru se posílí naše zaměření na akvizice
a dále se zvýší kvalita služeb, které poskytujeme prodejcům v celé střední a východní Evropě. Smlouva pro Erste
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Group ve střední a východní Evropě představuje významný krok a očekáváme, že jejím výsledkem bude další růst
v oblasti plateb,“ uvedl Peter Bosek, člen představenstva Erste Group odpovědný za retailové obchody.
„Těší nás, že jsme mohli uzavřít partnerství s CaixaBank a Erste Group,“ uvedl Jeff Sloan, generální ředitel Global
Payments. „Díky tomuto společnému podniku budeme schopni podstatně rozšířit naši distribuci u předních finančních
partnerů v Evropě, zužitkovat naši schopnost obsluhovat nadnárodní zákazníky v celé společné evropské platební
oblasti a využít pákového efektu naší globální nabídky produktů a služeb pro prodejce Erste Group. Díky
partnerskému svazku bude náš evropský podnik růst rychleji, a to v době, která je v Evropě příznivá,“ dodal Jeff
Sloan.
„Díky tomuto společnému podniku se posílí mezinárodní přítomnost CaixaBank. Banka přitom využije svých dvou
hlavních předností: schopnosti technologických inovací, které jí získaly světovou proslulost, a spolupráce
s mezinárodními partnery jako jsou Global Payments a Erste Group Bank," uvedl Gonzalo Gortázar, generální ředitel
CaixaBank.
Sídlo společného podniku bude v Praze, v České republice, a prodejní kanceláře budou rozmístěny po celém regionu.
V jednotlivých zemích dojde k převodu zaměstnanců Erste Group (v ČR pak České spořitelny) do nového podniku.
Hlavním kontaktem v České republice bude i nadále Stanislav Šmolík, vedoucí odštěpného závodu Merchant
Acquiring České spořitelny.

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí FSČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz
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======
O Global Payments
Global Payments Inc. (NYSE: GPN) je předním světovým poskytovatelem služeb platebních technologií, který nabízí inovativní řešení vycházející z potřeb
jejích zákazníků po celém světě. Naše partnerské vztahy a technologie a odborné znalosti našich zaměstnanců nám umožňují nabízet širokou škálu produktů a
služeb, které našim zákazníkům umožňují přijímat všechny platební karty napříč různými distribučními kanály na mnoha trzích po celém světě.
Společnost Global Payments má sídlo v Atlantě ve státě Georgia. Po celém světě má více než 4300 zaměstnanců. Je jednou ze společností uvedených na
seznamu Fortune 1000 a spolupracuje s prodejci a partnery ve 29 zemích severní Ameriky, Evropy, Asie a Tichomoří a v Brazílii. Další informace o společnosti
Global Payments, naší značce vycházející z motta Service. Driven. Commerce a o našich technologiích najdete na stránce
www.globalpaymentsinc.com.
CaixaBank’s profile
CaixaBank je jedničkou na španělském bankovním trhu pokud jde o tržní podíl a podle tržní kapitalizace je jednou z deseti největších bank eurozóny. Činnost
CaixaBank zahrnuje retailové bankovnictví a pojištění ve Španělsku a mezinárodní bankovní portfolio a zaměřuje se rovněž na průmyslová a nemovitá aktiva.
Její historie se píše již více než 100 let. Většinový podíl vlastní bankovní nadace “la Caixa”. Předsedou představenstva je Isidro Fainé a generálním ředitelem
Gonzalo Gortázar. CaixaBank má největší klientskou základnu ve Španělsku (v březnu 2015 to bylo 14 milionů klientů). Spravuje klientské vklady ve výši 293
mld. EUR a na úvěrech klientům poskytla 212 mld. EUR. Je nejhojněji zastoupenou bankou v zemi – po celém Španělsku má 5438 poboček a díky 9683
bankomatům také nejširší síť bankomatů.
Ve Španělsku vydala CaixaBank více než 14 milionů platebních karet a v této oblasti drží tržní podíl 22,7 %. CaixaBank byla první bankou ve Španělsku, která
zavedla bezkontaktní platební technologii. Vydala více než 4 miliony bezkontaktních karet a má více než 200 000 bezkontaktních platebních míst. [Banka má
25,8% podíl na trhu v oblasti služeb prodejcům.]
Kromě silného zastoupení v oblasti poboček je CaixaBank také špičkou on-line bankovnictví, se 4,5 miliony aktivních klientů, a mobilního bankovnictví, s 2,5
miliony aktivních klientů, kteří provádějí 22 % všech mobilních bankovních transakcí. Banka rovněž nabízí 70 aplikací, které zaznamenaly více než 11 milionů
stáhnutí.
Erste Group Bank’s profile
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části Evropské unie (EU). Jejích zhruba 46 tisíc zaměstnanců obsluhuje 16,2 milionů
klientů v 2700 pobočkách v sedmi zemích (Rakousko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko a Srbsko). V Rakousku a střední a
východní Evropě vydala více než 11 milionů aktivních platebních karet a v roce 2014 zaznamenala čtyřnásobný nárůst v počtu zpracovaných bezkontaktních
transakcí ve srovnání s předchozím rokem, a to 123 milionů. K 1. čtvrtletí roku 2015 vykázala Erste Group čistý zisk ve výši 225,8 milionů EUR a celková aktiva
ve výši 202,6 miliard EUR. Poměr core tier-1 ratio (Basel III phased-in) činil 10,5%.

Ceska sporitelna’s profile
Ceska sporitelna is the largest bank in the Czech Republic  More than 5 million clients use its services: individuals, small and medium-sized enterprises, and
municipalities, but we also finance large corporations and provide financial market services  Ceska sporitelna has been a member of Erste Group since 2000,
and under that brand, it serves affluent and corporate clients  It boasts the most extensive branch and ATM networks in the Czech Republic  It also plays an
important role as an innovator: for example, it was the first bank on the Czech market to start issuing contactless cards comprehensively, and to develop a
network for their use  For additional interesting information about Ceska sporitelna, read here.
Ceska sporitelna – A Responsible partner of the Society
We have invested CZK 26,000,000,000 into projects for electricity generation from renewable sources and energy-efficient projects · We endowed the
Depositum Bonum Foundation with CZK 1,450,000,000 to support education in the Czech Republic · Together with the Ceska sporitelna Foundation, we
donated CZK 76,000,000 to publicly beneficial projects in 2012 ·In 2013, we divided CZK 2,000,000 among 34 charitable projects on the basis of votes taken in
our employee and client grant programmes 10,000 seniors attended our “Seniors Communicate” educational courses in 900 Czech towns and cities · 2,092 of
our employees participated in the Sporitelna Days for Charity in 2014. 234 of our branches are wheelchair-accessible and over 626 of our ATMs are adapted
for use by visually impaired clients · Each employee can use 2 work days for public benefit activities thanks to Sporitelna’s Days for Charity · For additional
interesting information about Ceska sporitelna’s corporate social responsibility, read here.
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