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Akcionáři na valné hromadě České spořitelny rozhodli o dividendě 76 Kč na
akcii
 Akcionáři ČS schválili na valné hromadě 25. dubna 2017 hrubou dividendu ve výši 76 Kč na akcii
 Celkově bude na dividendách vyplaceno 11,552 mld. Kč
Akcionáři České spořitelny dnes na řádné valné hromadě schválili rozdělení zisku za rok 2016, účetní závěrky za rok
2016 a výplatu hrubé dividendy ve výši 76 Kč na jednu akcii. Celkově tak bude letos na dividendách vyplaceno
11,552 mld. Kč. V předcházejícím roce 2015 činila dividenda 84,2 Kč na akcii (celkově vyplaceno 12,8 mld. Kč).
Rozhodným datem pro výplatu dividendy je den konání valné hromady 25. duben 2017. Za rok 2016 vykázala Česká
spořitelna čistý zisk po zdanění ve výši 14,508 mld. Kč. Zbytek zisku, který nebude vyplacen na dividendách, Česká
spořitelna použije pro tvorbu kapitálového fondu pro výplatu výnosu z hybridního kapitálu tier 1 (624 mil. Kč) a
navýšení vlastního kapitálu (formou nerozděleného zisku).
Externím auditorem pro rok 2017 bude z rozhodnutí valné hromady společnost PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.,
která bude provádět externí audit v celé Erste Group. Členy dozorčí rady byli znovu zvoleni John James Stack, Peter
Bosek a Aleš Veverka, dále zvoleny byly také Margita Čermáková, Helena Černá a Zlata Gröningerová. Do výboru
pro audit byli znovu zvoleni Maximilian Hardegg, Zlata Gröningerová a Mario Catasta.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Profil České spořitelny
Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. Naše kořeny sahají až do roku 1825. Jsme moderní bankou orientovanou na drobné klienty, malé a střední
firmy, města a obce. Máme nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 se můžeme
opřít o silné zázemí středoevropské Erste Group. Naším společným cílem je nabídnout klientům takové služby, jaké potřebují bez ohledu na čas a místo. Naše
postavení nám dovoluje udávat trend v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.
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Počet našich klientů dosahuje téměř 5 milionů. Jsme tak největší bankou v České republice.
Zaujímáme první pozici na trhu klientských úvěrů (20% tržní podíl), spotřebitelských úvěrů, včetně kreditních karet a kontokorentů (30% tržní podíl) i v
celkových vkladech (20% tržní podíl). Na špici jsme i v oblasti hypoték (27% tržní podíl). Disponujeme nejširší sítí poboček a bankomatů.
Usilujeme o bezbariérovost našich služeb: máme první bezbariérové stránky www.bankabezbarier.cz; 239 bezbariérových poboček; 26 poboček se službou
simultánního přepisu pro neslyšící; více než 700 bankomatů uzpůsobených pro nevidomé.
Vzděláváme ke konkurenceschopnosti, nejen tím že posilujeme finanční gramotnost a jsme dlouhodobými partnery vysokých škol. Prostřednictvím Nadace
Depositum Bonum usilujeme o zkvalitnění výuky přírodovědných a technických oborů. Díky Nadaci České spořitelny jsme s těmi, od nichž se společnost
odvrací - zaměřujeme se na podporu seniorů, lidí s mentálním postižením a prevenci a léčbu drogové závislosti.
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