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INFORMAŢII PENTRU INVESTITORI Viena, 6 noiembrie 2008 
 
 
 
 

Nou CEO numit la Slovenská sporiteľňa 
Jan Rollo preia atribuţiile de CEO de la Regina Ovesny-Straka, 
care devine CEO al Salzburger Sparkasse 
 
 
 
Regina Ovesny-Straka, care a fost CEO al Slovenská sporiteľňa1 din 2001, va deveni CEO al Salzburger 
Sparkasse, una dintre cele mai mari bănci de economii din Austria2. Pe 1 martie 2009 ea va ceda poziţia 
sa lui Jan Rollo şi se va întoarce în Austria după 14 ani ca manager de top în Slovacia.  
 
“În calitate de manager al băncii am avut privilegiul de a participa direct la numeroase evenimente 
interesante din Slovacia: transformarea ţării într-o locaţie atractivă pentru business, privatizarea şi 
repoziţionarea cu success a celei mai mari bănci şi introducerea monedei unice europene” a declarat 
Ovesny-Straka explicându-şi decizia. “Nu a fost o decizie uşoară pentru mine, dar las în urmă multe 
realizări şi sunt foarte bucuroasă să pot transfera Slovenská sporiteľňa către Jan Rollo. De asemenea, 
sunt entuziasmată de noua provocare ce mă aşteaptă în ţara mea de origine, Austria” a adăugat 
Ovesny-Straka.  
  
 “Regina şi-a îndeplinit atribuţiile excelent şi a transformat Slovenská sporiteľňa în cea mai bună bancă 
din Slovacia, nu numai din punct de vedere al cotei de piaţă, dar şi în ce priveşte calitatea serviciilor şi 
atenţia acordată clienţilor. Am apreciat foarte mult angajamentul şi entuziasmul ei, atât pentru Slovacia 
cât şi pentru Slovenská sporiteľňa”, a afirmat Andreas Treichl, CEO al Erste Group. 
 
 
Jan Rollo va prelua funcţia de CEO al Slovenská sporiteľňa începând cu luna martie 2009, în urma 
validării numirii sale de către Banca Naţională a Slovaciei. Rollo are o experienţă de 14 ani în domeniul 
bancar; anterior a lucrat la subsidiara din Cehia a  GE Money Bank unde, din 2003 a fost membru al 
comitetului director responsabil pentru retail banking. Înainte de a deţine această poziţie, s-a ocupat de 
corporate banking la GE Money Bank şi a lucrat pentru Citigroup şi Bank Austria, unde şi-a început 
cariera bancară. “Pentru mine, Erste Group şi strategia sa de retail în Europa Centrală şi de Est a 
constituit întotdeauna un model fantastic în industria bancară. Sunt încântat să mă alătur Slovenská 
sporiteľňa şi echipei din Slovacia”  a declarat Rollo cu ocazia numirii sale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
1 Slovenská sporiteľňa a fost fondată în 1842 şi a fost prima bancă de economii din Slovacia. Cu cei 2,6 de milioane de clienţi, 272 filiale şi o 
cotă de piaţă de 29,8% din depozitele retail, Slovenská sporiteľňa este cea mai mare bancă din Slovacia. 
2 Salzburger Sparkasse Bank AG, a fost fondată în 1855 şi a fost prima bancă de economii din provincia Salzburg. Astăzi este deţinută 100% 
de Erste Group Bank AG. 700 de angajaţi ai Salzburger Sparkasse servesc 170.000 de clienţi în 72 de filiale. 
 



 
 

Erste Group este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din Europa Centrală şi de Est. Cei peste 54.000 de angajaţi ai săi 
deservesc peste 16 milioane clienţi, în peste 3.000 sucursale din opt ţări (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croaţia, Serbia 
şi Ucraina). La data de 30 septembrie 2008, totalul activelor deţinute de Erste Group era de 209,4 miliarde EUR, profitul net de 1.463,0 milioane 
EUR, iar rentabilitate capitalului angajat de 21,7 %. 
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Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi: 
Erste Group, Relaţii cu Investitorii, Graben 21, 1010 Vienna, Austria, Fax: +43 (0) 5 0100 9 13112 
 
Gabriele Werzer,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 11286,  E-mail: gabriele.werzer@erstegroup.com 
Thomas Sommerauer,  Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 17326,  E-mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com 
Peter Makray,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 16878,  E-mail: peter.makray@erstegroup.com 
 
Puteţi descărca acest text şi de pe pagina noastră oficială, accesând http://www.erstegroup.com/investorrelations la secţiunea ştiri. 
 
 
 
 
 
 

 


