PPF banka ve zkratce

Struktura akcionářů

Základní údaje
Obchodní firma:

PPF banka a.s.

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

47116129

DIČ:

CZ 47116129

Datum zápisu do
obchodního rejstříku:
Datum oprávnění
k činnosti:
Rejstříkový soud:

31. 12. 1992
31. 12. 1992
Městský soud v Praze, oddíl B,

― PPF Financial Holdings B.V. (92,96 %)
― Hlavní město Praha (6,73 %)
― Ostatní (0,31 %)

Nabízené produkty a služby
― Investiční bankovnictví
― Podnikové bankovnictví
― Privátní bankovnictví pro firemní klientelu
― Municipální bankovnictví
― Privátní bankovnictví pro občany

vložka 1834

Výše zákl. kapitálu:

769 004 327,50 Kč (plně splaceno)

Management

Mezinárodní kód SWIFT:

PMBP CZ PP

― VRCHOLOVÉ VEDENÍ

Kód banky:

6000 (číselný), PMBA (znakový)

Ing. Petr Jirásko – generální ředitel
Ing. Miroslav Hudec – ředitel divize finančního řízení
Ing. Jaroslava Studenovská – ředitelka divize operations
Ing. Karel Tregler, Ph.D. – ředitel divize finanční trhy

Profil
PPF banka a.s. je nedílnou součástí finanční a investiční skupiny

Ing. Gabriela Mošovská, MBA – ředitelka divize řízení rizik

PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování finančních,

Ing. Igor Kottman – ředitel divize obchodu

investičních a poradenských služeb vybraným klientům a také

Mgr. Tomáš Janota – ředitel divize IT

na privátní bankovnictví. Mezi klienty PPF banky patří především

― PŘEDSTAVENSTVO

finanční instituce, střední a velké podniky s českým kapitálem

Ing. Petr Jirásko – předseda představenstva

a subjekty komunální sféry. PPF banka plní funkci centrální

Ing. Jaroslava Studenovská – místopředsedkyně představenstva

treasury banky skupiny PPF. Pro společnosti v rámci skupiny

Ing. Miroslav Hudec – člen představenstva

PPF provádí jak mezinárodní platební operace, tak i zajišťovací

Ing. Gabriela Mošovská, MBA – členka představenstva

a další investiční služby, například zprostředkování financování

Ing. Igor Kottman – člen představenstva

na kapitálových trzích. Banka se specializuje na obchodování
s cennými papíry na většině trhů Evropy, USA, Ruska
a některých zemí Asie, především pro profesionální investory.

Klíčové ukazatele

V uplynulých letech si PPF banka vybudovala pověst solidního

31.12.
2016

31.12.
2017

meziroční
změna

Celková aktiva

136 625

232 941

70 %

Objem úvěrů

29 632

33 236

12 %

Vlastní kapitál

8 748

10 144

16 %

Zisk před zdaněním

1 473

1 908

30 %

ROYAL BANKA CS, a.s. V roce 1995 se majoritním akcionářem

Zisk po zdanění

1 204

1 521

26 %

banky stalo Hlavní město Praha a banka se přejmenovala

CIR (%)

na První městskou banku, a.s. V roce 2002 nastala změna

CAR (%)

majoritního akcionáře banky a strategickým investorem se stala

a důvěryhodného partnera ve finančním světě a mezi klienty.
Toto renomé zároveň se strategickou úlohou ve skupině PPF
umožňuje bance dosahovat nadprůměrných finančních výsledků.

Historie
PPF banka byla založena v roce 1992 pod obchodním jménem

Česká pojišťovna a.s., člen finanční skupiny PPF. Od roku 2003 se
banka plně integrovala do skupiny PPF a přijala v roce 2004 i své

Kč mil.

35

30

-5 pb

15,86

16,22

+0,36 pb

ROAA (%)

0,93

0,71

-0,22 pb

ROAE (%)

14,75

15,83

+1,08 pb

nové jméno – PPF banka a.s.

Sídlo a kontaktní adresa
PPF banka a.s.
Evropská 2690/17
P.O. Box 177
160  41 Praha 6
Česká republika

T +420 224 175 888
F +420 224 175 980
info@ppfbanka.cz
www.ppfbanka.cz

poslední aktualizace: 2018

1/1

