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INFORMACE PRO INVESTORY  Vídeň, 4. června 2009 
 

Criteria Caixa Corp navyšuje podíl v Erste 
Group na 5,1 % 
 
 
Investiční společnost Criteria Caixa Corp SA společnosti Caja de Ahorros y Pensiones Barcelona (la 
Caixa) dnes oznámila, že navýšila svůj podíl v Erste Group a vlastní nyní 16,2 milionů akcií, což 
představuje podíl ve výši 5,1 % celkového počtu akcií v oběhu. 
 
Mezi majoritním akcionářem Erste Group, Nadací ERSTE, a společností Criteria Caixa Corp byla včera 
rovněž podepsána smlouva o spolupráci a zároveň byla mezi oběma bankovními skupinami podepsána 
smlouva o obchodní spolupráci. Ta poskytne oběma institucím vzájemný přístup ke klientům na svých 
domácích trzích. Předpokládaná spolupráce umožní společnosti la Caixa podpořit ty ze svých 10,6 
milionů klientů, kteří mají konkrétní obchodní zájmy v zemích střední a východní Evropy, a zároveň 
poskytne Erste Group přístup k retailovým a korporátním klientům ve Španělsku. 
 
Klíčovým prvkem této smlouvy o spolupráci jsou společné kořeny obou institucí, které byly založeny jako 
spořitelny se zaměřením na dobročinné účely. 
 
Criteria Caixa Corp považuje tuto investici za příležitost podílet se na budoucím potenciálu regionu 
střední a východní Evropy a projevila možnost navýšení podílu v Erste Group v budoucnu. “Erste Group 
je nejlepším možným partnerem, který nám umožní vstup do Evropského regionu, který nabízí 
perspektivy dlouhodobého růstu,” vysvětlil Juan María Nin, prezident a generální ředitel společnosti la 
Caixa, který byl na nedávné valné hromadě Erste Group zvolen členem její dozorčí rady. 

“Jsme potěšeni, že se jedna z nejúspěšnějších retailových bank v Evropě, která má podobný charakter a 
filozofii jako Erste Group, rozhodla stát naším partnerem. Kromě toho se může společnost la Caixa 
prokázat dlouhodobým a osvědčeným seznamem strategických partnerství, kde vystupuje jako 
spolehlivý a podpůrný minoritní akcionář,” řekl Andreas Treichl, generální ředitel Erste Group. 
 
Informace o Criteria Caixa Corp: 
Criteria Caixa Corp je kótovanou dceřinnou společností největší španělské spořitelny la Caixa a vlastní 
investice v průmyslových a finančních společnostech. Společnost má strategické investice v regionech, 
které nabízejí příležitost dlouhodobého růstu. 
 
Toto oznámení je učiněno v souladu s § 91 rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz). 
 
 
Případné dotazy směrujte na: 
Erste Group, Investor Relations, Graben 21, 1010 Vienna, Austria, Fax: +43 (0) 5 0100 9 13112 
 
Gabriele Werzer,   Tel. +43 (0) 5 0100 linka 11286,  E-mail: gabriele.werzer@erstegroup.com 
Thomas Sommerauer,  Tel. +43 (0) 5 0100 linka 17326,  E-mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com 
Peter Makray,   Tel. +43 (0) 5 0100 linka 16878,  E-mail: peter.makray@erstegroup.com 
 
Tento text najdete také na naší homepage: http://www.erstegroup.com/investorrelations v sekci News. 
 


