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INFORMAŢII PENTRU INVESTITORI Vienna, 30 martie 2009 
 
 
 

Erste Group îşi întăreşte echipa managerială  
Johannes Leobacher se alătură Comitetului Director ca 
responsabil pentru corporate & investment banking 
 
 
În cadrul şedinţei de astăzi a Consiliului de Supraveghere al Erste Group Bank AG's, Johannes 
Leobacher a fost numit în Consiliul Director al Erste Group. Acesta va fi responsabil pentru corporate & 
investment banking (GCIB) şi va prelua atribuţiile postului începând cu data de 1 aprilie 2009.   
 
Johannes Leobacher preia atribuţiile lui Franz Hochstrasser, care a ocupat interimar aceasta poziţie 
după decesul neaşteptat al lui Johannes Kinsky, în iunie 2008. Dl. Hochstrasser va continua să îşi 
îndeplinească responsabilităţile sale iniţiale ca Adjunct al Preşedintelui Consiliului Director şi şef al 
Diviziei Pieţe de Grup (Group Markets).   
 
Johannes Leobacher (44 ani) s-a născut în Salzburg şi este căsătorit. Absolvent de studii economice, 
acesta s-a alăturat uneia dintre băncile predecesoare Erste Group – GiroCredit - în 1990. De atunci a 
îndeplinit o serie de funcţii manageriale în cadrul diviziilor de tranzacţionare şi trezorerie, precum şi în 
domeniul finanţărilor structurate unde s-a concentrat pe consultanţă în finanţări corporate, fuziuni şi 
achiziţii precum şi restructurări de portofolii de credit. În ultimii zece ani, Johannes Leobacher a condus 
divizia de Pieţe de Capital câştigându-şi reputaţia pentru managementul uneia dintre cele mai eficiente 
divizii de pieţe de capital din Europa. Drept rezultat, Dl. Leobacher deţine nu doar experienţa relevantă 
pentru a-şi îndeplini noul rol, dar cunoaşte Erste Group şi toate operaţiunile sale foarte bine, ceea ce va 
constitui un activ important pentru dezvoltarea diviziei şi succesul său viitor.   

 
 
 
 
 
For more information, please contact: 
Erste Group, Investor Relations, 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 
 
This release is also available on our website at http://www.erstegroup.com/investorrelations  in the news section. 
 


