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VIKRAM PANDIT ODSTUPUJE Z FUNKCE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE FINANČNÍ SKUPINY
CITIGROUP
PŘEDSTAVENSTVO DO FUNKCE VOLÍ MICHAELA CORBATA
Představenstvo ocenilo „jistotu, poctivost a odolnost Vikrama Pandita, s nimiž Citigroup vedl v
době krize a zajistil jí dobrou budoucnost.“
Mike Corbat „prokázal vynikající vůdcovské schopnosti… [a] má rozsáhlé a rozmanité provozní
zkušenosti získané v širokém spektru odvětví finančních služeb,“ uvádí předseda představenstva
Michael E. O'Neill.
„Skupina Citigroup se zaměřila na základy bankovnictví, a ze své pozice tedy může očekávat
nepřetržitou ziskovost a růst,“ říká pan Pandit.
„Základy našeho dnešního podnikání jsou pevné a jsme na správné cestě. Stavíme na kvalitních
obchodních činnostech a talentu skupiny Citi a budeme vytrvale směřovat k provozní dokonalosti
a řízení rizik,“ říká pan Corbat.
New York ‒ Představenstvo finanční skupiny Citigroup dnes oznámilo, že Vikram Pandit s okamžitou
platností odstoupil ze své funkce generálního ředitele a člena představenstva společnosti.
Představenstvo dále oznámilo jednomyslné zvolení nového generálního ředitele a člena představenstva,
kterým je Michael Corbat. Pan Corbat předtím působil jako generální ředitel Citigroup pro Evropu, Střední
východ a Afriku.
Pan Pandit říká: „Díky obětavosti a zanícení všech lidí ve skupině Citigroup jsme z finanční krize vyšli
jako silná instituce. Skupina Citigroup se zaměřila na základy bankovnictví, a ze své pozice tedy může
očekávat nepřetržitou ziskovost a růst. Vzhledem k úspěchu, jakého se nám podařilo dosáhnout v
průběhu posledních několika let, jsem došel k závěru, že teď nastal ten správný čas předat kormidlo
Citigroup někomu jinému. Skutečně bych naši společnost nemohl nechat v lepších rukou. Mike má za
sebou 29 let úspěšného vedení, a je tedy tou správnou osobou, jež si jistě poradí s úskalími, která před
námi leží. Úžasní lidé v této organizaci mi budou opravdu chybět. Vím však, že společně s Mikem budou i
nadále stavět na pokroku, jehož jsme zatím dosáhli.“
Michael E. O'Neill, předseda představenstva skupiny Citigroup, říká: „Respektujeme Vikramovo
rozhodnutí. Od jeho jmenování na začátku finanční krize se mu podařilo Citigroup restrukturalizovat a
rekapitalizovat a celkově naši nadnárodní skupinu posílit a zaměřit na nový cíl. Představenstvo i já jsme
Vikramovi vděční za jeho jistotu, poctivost a odolnost, s nimiž Citigroup vedl v době krize a zajistil jí
dobrou budoucnost. Do další etapy jeho kariéry mu přejeme mnoho úspěchů.“
„Mike Corbat prokázal vynikající vůdcovské schopnosti a umění více se zaměřit na dosažení silné a trvalé
provozní výkonnosti,“ pokračuje pan O'Neill. „Díky téměř třem desetiletím stráveným v naší společnosti
má rozsáhlé a rozmanité provozní zkušenosti získané v širokém spektru odvětví finančních služeb. Řídil
řadu institucionálních oblastí včetně prodeje a obchodování, oblast kapitálových trhů a firemního a
komerčního bankovnictví, a spotřebitelské služby, jako je správa majetku nebo hypotéky a kreditní karty.

V období finanční krize dokázal úspěšně vést odprodej více než 40 dílčích společností, který pomohl
výrazně posílit celkovou rozvahu společnosti. V této roli také provedl restrukturalizaci a proměnu mnoha
složek společnosti orientovaných na spotřebitele, včetně těch zaměřených na hypotéky a kreditní karty.“
„Mike je osvědčený a důkladný manažer, pro nějž je typické intenzivní zaměření na navyšování
produktivity, posilování individuální zodpovědnosti a kvalitní řízení rizik. V mnoha našich hlavních
globálních odvětvích vždy přinášel působivé konečné výsledky a za dobu svého působení si vybudoval
pověst člověka, který stále zvyšuje efektivitu a zmírňuje rizika, zatímco optimalizuje alokaci kapitálu naší
společnosti,“ uzavírá pan O'Neill.
Pan Corbat říká: „Vzhledem ke značnému pokroku, kterého jsme v posledních letech dosáhli, má skupina
Citigroup jedinečné výhody, díky nimž se může chopit vzrušujících příležitostí po celém světě. S ohledem
na nové hospodářské, právní a politické změny je mou hlavní prioritou zaměření na naše klienty a jejich
současné i budoucí potřeby. Představenstvo i já pevně věříme v budoucnost skupiny Citigroup a
společně jsme odhodláni jak udržet její ziskovost, tak zajistit návratnost akcií.
„Základy našeho dnešního podnikání jsou pevné a jsme na správné cestě. V tomto dynamickém tržním
prostředí však musíme efektivně přidělovat zdroje a nabízet produkty, které mají nejvyšší možný
potenciál na těch nejproduktivnějších trzích. Stavíme na kvalitních obchodních činnostech a talentu
skupiny Citi a budeme vytrvale směřovat k provozní dokonalosti a řízení rizik. Těším se, až začnu s
naším talentovaným manažerským týmem a oddanými zaměstnanci spolupracovat a společně tento
budoucí směr zmapujeme.“
Pan Corbat dodává: „Rád bych také vyjádřil své uznání Vikramovi za to, co dokázal. Bez jeho vedení by
si skupina Citigroup na globální úrovni nevedla tak dobře, aby mohla zvládnout úskalí a využít příležitosti,
které před námi leží.“
K této tiskové zprávě je připojen stručný životopis pana Corbata.
Ze společnosti odchází i prezident a provozní ředitel John P. Havens
Společnost dále oznámila, že odstoupil John P. Havens, prezident a provozní ředitel, který také působil
jako generální ředitel Skupiny firemních zákazníků Citi. Pan Havens k tomu řekl, že odchod ze
společnosti na konci roku stejně plánoval a s ohledem na odstoupení pana Pandita se rozhodl Citi opustit
již teď.
„Od chvíle, kdy John do Citigroup před pěti lety přišel, byl našim institucionálním klientům důvěryhodným
partnerem a několika z největších korporací a vlád na světě pomohl bezpečně se pohybovat na jednom z
nejnáročnějších finančních trhů v historii.
V posledních dvou letech si úspěšně přibral dohled nad celkovým provozem skupiny Citigroup a přispěl k
výraznému zlepšení a zefektivnění. Do budoucna mu přejeme jen to nejlepší,“ říká pan O'Neill.

###

Citi
Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů
a podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím
širokou řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního
a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a wealth managementu.
Pro více informací navštivte www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog:
http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi??? | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
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