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Praha, 2. října 2015

Investiční společnost České spořitelny se stává pobočkou Erste Asset
Management
V říjnu 2015 se Investiční společnost České spořitelny (ISČS) začlení do struktury Erste Asset Management
GmbH a stane se její pobočkou v České republice. ISČS již v minulosti byla 100% dceřinou společností Erste
Asset Management. Tento krok se klientů, podílníků fondů, a jejich stávajících investic žádným způsobem
nedotkne. Nevyžaduje od nich ani žádnou aktivitu.
Správa fondů bude i nadále probíhat v České republice. Právním nástupcem ISČS bude Erste Asset management
GmbH, která bude provozovat svou činnost prostřednictvím vzniklé pobočky pod názvem Erste Asset Management
GmbH, pobočka Česká republika.
Přeshraniční fúze v rámci dlouhodobé strategie skupiny povede k posílení její kapitálové vybavenosti, zvýšení
finanční stability a do budoucna také přispěje k dalšímu zkvalitnění služeb a rozšíření nabídky. Fúze byla povolena
jak ze strany České národní banky, tak i rakouského regulátora Finanzmarktaufsicht.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:
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Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Pavla Kozáková
Tiskové centrum

Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice  Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití  Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Erste Corporate Banking – mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů
Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů  Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování 
Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty  Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic  Největší
obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem  Jeden z nejvýznamnějších partnerů
Evropské investiční banky ve střední Evropě  Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru  Největší
obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru  Největší správce aktiv pro firemní a
institucionální klienty  Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci 1. čtvrtletí 2014
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %.
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