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Komerční banka oznamuje prodej většinového podílu ve
společnosti Cataps, s.r.o.
V Praze, 30. září 2016 - Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969,
PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 1360 (Komerční banka) oznamuje, že dnes dokončila prodej 80% podílu
ve své dceřiné společnosti Cataps, s.r.o. (Cataps) společnosti Worldline SA/NV, založené
podle belgických zákonů, se sídlem v Bruselu, Haachtsesteenweg 1442, Belgie a zapsané u
obchodního rejstříku v Bruselu pod číslem 0418 547 872 (Worldline). KB oznámila 23. února
uzavření smlouvy o prodeji se společností Worldline.
Společnost Cataps byla založena v roce 2014 jako 100% dcera Komerční banky. Společnost
převzala aktivity Komerční banky v oblasti akceptace plateb kreditními a debetními kartami
(merchant acquiring). Tyto aktivity dosud přispívaly k celkovým konsolidovaným výnosům
Komerční banky přibližně jedním procentem.
Cena transakce byla sjednána ve výši 727 milionů Kč. S prodejem vyslovily souhlas příslušné
regulatorní úřady. Prodej společnosti nebude mít významný vliv na kapitálovou přiměřenost
Skupiny Komerční banky.
„Požadavky obchodníků na služby akceptace karet a na jejich integraci s jejich vlastními
systémy správy obchodních a finančních dat se rychle rozvíjejí. Ve spojení s Worldline, která
je lídrem v oblasti elektronických plateb v Evropě, budeme moci i nadále nabízet obchodníkům
nejpokročilejší a inovativní služby a produkty i v této oblasti. První ovoce přitom tato spolupráce
klientům KB přinesla už v srpnu, je jím MojeMobilní karta - moderní způsob bezkontaktních
plateb prostřednictvím mobilního telefonu s pomocí technologie Host Card Emulation,“ uvedl
Albert Le Dirac’h, generální ředitel Komerční banky.
„Komerční banka a Worldline působí v oblasti plateb kartami již řadu let, během kterých
poskytují platební služby a přinášejí inovace na evropský trh. Ve Worldline jsme velmi rádi, že
můžeme přivítat tuto novou alianci s Komerční bankou, která je přední bankou na trhu v České
republice. Tato aliance bude obchodníkům přinášet nejlepší služby obou partnerů. Spojí se
bohatá nabídka digitálních a platebních produktů a robustních systémů zpracování s rozsáhlou
distribuční sítí Komerční banky, abychom uspokojili rychle rostoucí potřeby českých
obchodníků v oblasti elektronických plateb a souvisejících služeb,“ doplnil Vincent Roland,
výkonný viceprezident pro služby obchodníkům ve Worldline.
Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě.
Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního
bankovnictví. Celkem 8 434 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,4 milionu
klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 396 obchodních míst v celé České republice. KB nyní
provozuje 773 bankomaty. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,4 milionu klientů.
KB je součástí skupiny Société Générale.
WORLDLINE [Euronext: WLN] je evropským lídrem v oblasti platebního styku a transakčních
služeb. Poskytuje služby nové gezářínerace, a umožňuje tak svým zákazníkům nabídnout
koncovým spotřebitelům plynulá a inovativní řešení. Worldline je klíčovým hráčem v oblasti
B2B2C, kde se svými více než čtyřicetiletými zkušenostmi podporuje a přispívá k úspěchu
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všech podnikatelských a správních služeb na neustále se vyvíjejícím trhu. Worldline nabízí
jedinečný a flexibilní obchodní model postavený na globálním a stále rostoucím portfoliu.
Worldline svou činnost staví na třech pilířích: Služby a terminály pro obchodníky, Služby
mobility a elektronických transakcí a Finanční zpracování a licencování softwaru. Společnost
zaměstnává více než 7 300 lidí po celém světě a v roce 2014 její výnosy dosáhly výše 1,15
miliard eur. Společnost Worldline patří do skupiny Atos. worldline.com
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