PODKLAD PRO AKCIONÁŘE ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. K BODU 10 POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ
VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 25. dubna 2017

Dozorčí rada
John James Stack
narozen 4. srpna 1946
kandidát na člena Dozorčí rady České spořitelny, a.s.
pracovní adresa: Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
Jack Stack je občanem USA. Vystudoval matematiku a ekonomii na Iona College (diplom BA, 1968) a
Harvard Graduate School of Business Administration se specializací na finance a management
(diplom MBA, 1970). Od roku 1970 do roku 1976 pracoval v městské správě v New Yorku. V letech
1977-1999 působil v Chemical Bank, sloučené později s Chase Manhattan Bank, kde zastával řadu
významných pozic včetně výkonného viceprezidenta Chase Manhattan Bank. V letech 2000-2007 byl
pan Stack předsedou představenstva a generálním ředitelem České spořitelny. V období 2005-2007
byl členem České Bankovní Asociace. Momentálně je pan Stack členem dozorčí rady Erste Group
Bank a v USA působí ve správních radách bankovních společností. Pan Stack byl zvolen členem
dozorčí rady 22. dubna 2013, následně byl zvolen předsedou dozorčí rady.

Zlata Gröningerová
narozena 4. července 1957
kandidátka na členku Dozorčí rady České spořitelny, a.s.
pracovní adresa: Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
Paní Gröningerová je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Po absolvování VŠE v roce
1982 zde nastoupila jako odborná asistentka na katedře financí a úvěrů. V letech 1991–1993
zastávala pozici zástupkyně ředitele společnosti SUEZ INVESTIČNÍ, a. s., kde se specializovala na
poradenství a konzultační činnosti při vyhledávání a akvizicích podniků. V letech 1995–2004 působila
v různých vrcholných funkcích (ředitelka odboru financování majetkových účastí, vrchní ředitelka
úseku úvěrových obchodů a obchodních specialistů) a členka představenstva a bankovní rady České
konsolidační agentury. Od roku 2005 do roku 2007 byla generální ředitelkou a předsedkyní
představenstva Technometra Radotín, a. s. V letech 2007 až 2009 poskytovala ekonomické a
organizační poradenství. Poté působila na Ministerstvu financí v pozici ředitelky odboru. V letech 2011
až 2016 pracovala v mezinárodní divizi společnosti ČEZ, a. s., tři roky v pozici finanční ředitelky ČEZ
Bulharsko. Nyní poskytuje ekonomické a organizační poradenství. V rámci stáží a kurzů absolvovala
mimo jiné „Program rozvoje manažerů“, na univerzitách v Paříži a Lyonu stáž týkající se financování
firem a na katedře financí a účetnictví stáž o finančním řízení podniku. Paní Gröningerová je členkou
výboru pro audit České spořitelny.

Margita Čermáková
narozena 11. května 1976
kandidátka na členku Dozorčí rady České spořitelny, a.s.
pracovní adresa: Jugoslávská 136/19, Praha 2, Česká republika
Paní Čermáková je absolventkou gymnázia v Dobříši.
Po ukončení studia nastoupila v roce 1994 do České spořitelny, kde postupně pracovala jakoreferent
drobného bankovnictví, privátní, firemní a hypoteční poradce. V současnosti pracuje na pobočce
Jugoslávská, Praha. Je předsedkyní základní odborové organizace za region Praha a zastává funkci
členky celopodnikového výborů odborů České spořitelny. Paní Čermáková byla kooptována členkou
dozorčí rady 4.10.2016.

Helena Černá
narozena 15. června 1966
kandidátka na členku Dozorčí rady České spořitelny, a.s.
pracovní adresa: Tř. Svobody 401/19, Olomouc, Česká republika
Paní Černá je absolventkou střední ekonomické školy v Olomouci. Po ukončení studia nastoupila v
roce 1985 do České spořitelny, kde postupně pracovala v oddělení půjček, později jako referent
komerčního a investičního bankovnictví a následně drobného a privátního bankovnictví. V současnosti
pracuje jako Premiér bankéřka na pobočce v Olomouci. Současně je předsedkyní základní odborové
organizace za region Olomouc a zastává funkci členky celopodnikového výborů odborů České
spořitelny. Paní Černá byla kooptována členkou dozorčí rady 4.10.2016.

Aleš Veverka
narozen 26. ledna 1973
kandidát na člena Dozorčí rady České spořitelny, a.s.
pracovní adresa: Národních hrdinů 3127/7, Břeclav, Česká republika
Pan Veverka je absolventem gymnázia v Břeclavi. Následně absolvoval rekvalifikační kurz se
zaměřením na ekonomiku na Obchodní akademii. Po ukončení studia a absolvování základní
vojenské služby nastoupil v roce 1993 do České spořitelny, do pobočky Břeclav na pozici firemního
poradce. Celou dobu působení se věnuje MSE klientele. V červnu 2014 byl zvolen předsedou
Celopodnikového výboru odborů České spořitelny. Současně je místopředsedou Odborového svazu
pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví. V letech 2011-2015 byl členem dozorčí rady České spořitelny.
Pan Veverka byla kooptován členem dozorčí rady 19.9.2016.

Peter Bosek
narozen 5. června 1968
kandidát na člena Dozorčí rady České spořitelny, a.s.
pracovní adresa: Am Belvedere 1, 1100 Vídeň, Rakousko
Pan Bosek je absolventem univerzity ve Vídni, kde vystudoval právnickou fakultu a kde následně
zahájil svojí pracovní kariéru. Od roku 1996 pracoval v Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen
AG. Začínal v právním oddělení, později v Real estate oddělení a Retailu. V letech 2007-2015 byl pan
Bosek členem představenstva zodpovědným za Retail, Korporátní sektor, veřejný sektor, Real estate,
Marketing a Produkt Management. Od roku 2015 půspbí v Erste Group Bank AG jako člen
představenstva zodpovědný za Retailové bankovnictví. Pan Bosek byl členem dozorčí rady od dubna
2013 do dubna 2017.

Výbor pro audit
Maximilian Hardegg
narozen 26. února 1966
kandidát na člena výboru pro audit České spořitelny, a.s.
Pracovní adresa: Belvedere 1, Vídeň, Rakousko
Maximilian Hardegg je absolventem Zemědělské fakulty ve Weinhenstephanu v Německu. V letech
1991 až 1993 pracoval ve společnosti AWT Trade and Finance Corp., která je součástí skupiny
Creditanstalt. Pracoval rovněž jako poradce Ministerstva zemědělství České republiky v privatizačním
rocesu zemědělství. Od roku 1993 se zabývá manažerskou činností v zemědělství. Pracuje také na
projektech Phare, Sapard a Leader + titles, které mají za cíl podpořit spolupráci mezi zemědělskými
systémy v rámci Evropské unie. Zároveň je členem lobystických skupin v Rakousku a Evropské Unii,
jejíchž cílem je podpořit trvale udržitelný rozvoj využití půdy a zemědělství. Pan Hardegg je od r. 2002
členem dozorčí rady České spořitelny a současně je členem výboru pro audit.

Zlata Gröningerová
narozena 4. července 1957
kandidátka na členku výboru pro audit České spořitelny, a.s.
pracovní adresa: Budějovická 1518/13a, Praha 4, Česká republika
Paní Gröningerová je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Po absolvování VŠE v roce
1982 zde nastoupila jako odborná asistentka na katedře financí a úvěrů. V letech 1991–1993
zastávala pozici zástupkyně ředitele společnosti SUEZ INVESTIČNÍ, a. s., kde se specializovala na
poradenství a konzultační činnosti při vyhledávání a akvizicích podniků. V letech 1995–2004 působila
v různých vrcholných funkcích (ředitelka odboru financování majetkových účastí, vrchní ředitelka
úseku úvěrových obchodů a obchodních specialistů) a členka představenstva a bankovní rady České
konsolidační agentury. Od roku 2005 do roku 2007 byla generální ředitelkou a předsedkyní
představenstva Technometra Radotín, a. s. V letech 2007 až 2009 poskytovala ekonomické a
organizační poradenství. Poté působila na Ministerstvu financí v pozici ředitelky odboru. V letech 2011
až 2016 pracovala v mezinárodní divizi společnosti ČEZ, a. s., tři roky v pozici finanční ředitelky ČEZ
Bulharsko. Nyní poskytuje ekonomické a organizační poradenství. V rámci stáží a kurzů absolvovala
mimo jiné „Program rozvoje manažerů“, na univerzitách v Paříži a Lyonu stáž týkající se financování
firem a na katedře financí a účetnictví stáž o finančním řízení podniku. Paní Gröningerová je členkou
výboru pro audit České spořitelny.

Mario Catasta
Narozen: 6. září 1954
kandidát na člena výboru pro audit České spořitelny, a.s.
Pracovní adresa: Belvedere 1, Vídeň, Rakousko
Pan Catasta je absolventem Ekonomické univerzity ve Vídni, kterou zakončil v roce 1980. Po přijetí
dizertační práce v roce 1982 nastoupil jako samostatný auditor do auditorské firmy spadající pod
Rakouskou národní banku. Od roku 1987 pracuje v Erste Group Bank. Nejprve jako interní auditor, v
roce 1993 byl jmenován vedoucím Compliance. Od roku 1994 zastával pozici vedoucího Interního
auditu. Po fúzi Erste österreichischen Sparkassen a GiroCredit vykonával funkci vedoucího úseku
Korporátních klientů. Od roku 2003 je ředitelem úseku Interní audit Erste Group Bank AG. Pan
Catasta je členem výboru pro audit od 7. října 2009.

