Tisková zpráva

Praha, 31. března 2015

Česká spořitelna podepsala s Evropským investičním fondem smlouvu o
zárukách na poskytování úvěrů českým firmám a podnikatelům
 Nová smlouva umožňuje České spořitelně poskytnout finanční prostředky českým firmám na inovace
v celkové výši 2,8 mld. Kč (100 mil. Eur) po dobu příštích dvou let.
 Podpora ze strany EU je zaměřena ke zlepšení přístupu k dluhovému financování pro inovativní malé
a střední podniky a malé společnosti se střední kapitalizací.
 V předchozích dvou letech Česká spořitelna poskytla českým firmám s garancí Evropského
investičního fondu úvěry ve výši 2 mld. Kč.
Evropský investiční fond (EIF) a Česká spořitelna podepsaly smlouvu o navýšení půjček malým a středním
podnikům (SME) a malým společnostem se střední kapitalizací v rámci evropské iniciativy InnovFin (EU
Finance for Innovators). Nová smlouva umožňuje České spořitelně poskytnout finanční prostředky českým
firmám na inovace v celkové výši 2,8 mld. Kč (100 mil. Eur) po dobu příštích dvou let. Záruku poskytne
Evropský investiční fond v rámci evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020.
Smlouva umožní České spořitelně nabídnout středním i větším českým firmám a podnikatelům finanční
prostředky pro financování výzkumu, vývoje a inovací. První úvěry s garancemi EIF Česká spořitelna začala
poskytovat již v roce 2004. Kromě toho od té doby poskytla českým firmám 1050 mil. Eur zvýhodněných
úvěrů (Global Loans) od Evropské investiční banky (EIB), což z České spořitelny dělá nejvýznamnějšího
partnera EIB ve střední Evropě.
„Z podpisu smlouvy o záruce InnovFin SME s Českou spořitelnou mám upřímnou radost. Už v předchozím
společném programu na sdílení rizik (Risk Sharing Instrument – RSI) banka podpořila řadu společností. Jsem
přesvědčen, že díky nové iniciativě bude ještě více inovativních společností moci v příštích dvou letech
využít tyto finanční prostředky,“ okomentoval podpis smlouvy Vincent Van Steensel, ředitel portfolia záruk
EIF.

“Spolupráce s EIF si velmi vážíme a máme s ní jen tu nejlepší zkušenost. Úvěry s garancí EIF pomohou
konkrétním inovativním projektům našich klientů z řad malých a středních podniků. Už v roce 2012 jsme s EIF
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podepsali garanční linku, díky které jsme poskytli malým a středním podnikům úvěry v objemu 2 mld. Kč,“
uvedl Ladislav Dvořák, manažer strategických projektů České spořitelny.

EIF prostřednictvím České spořitelny v rámci programu na sdílení rizik poskytne úvěry inovativním společnostem působícím
především ve výrobním nebo energetickém sektoru. EIF podporuje vybrané banky, aby poskytovaly úvěry ve výši 25 tis. až
7,5 mil. EUR (600 tis. až 190 mil. Kč) malým a středním podnikům, které se zabývají výzkumem, rozvojem nebo inovacemi
a které potřebují finance pro své investice a/nebo provozní kapitál. Banky jsou vybírány Evropským investičním fondem

v rámci programu Evropské komise Horizon 2020 (spuštěn 1. ledna 2014). Během následujících šesti let tak
Evropská unie bude investovat téměř 80 mld. Eur do výzkumných a inovačních projektů na podporu evropské
ekonomické konkurenceschopnosti a za účelem rozšíření hranic lidských znalostí. Výzkumný rozpočet EU je zaměřen
zejména na zlepšování každodenního života v oblasti zdravotnictví, životního prostředí, dopravy, potravin nebo
energií.
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O záruce InnovFin SME
Záruka InnovFin SME poskytuje záruky a protizáruky ohledně dluhového financování ve výši 25.000 až
7,5 mil. Eur za účelem lepšího přístupu k dluhovému financování pro inovativní malé a střední podniky a malé společnosti se střední kapitalizací (do 499
zaměstnanců). Záruku InnovFin SME realizuje Evropský investiční fond prostřednictvím finančních zprostředkovatelů (bank a jiných finančních institucí)
v členských státech EU a v přidružených zemích. Na základě záruky InnovFin SME poskytne EIF finančním zprostředkovatelům záruku proti poměrné části
jejich ztrát vzniklých z dluhového financování. Záruka InnovFin SME je součástí InnovFin – EU Finance for Innovators, nového sortimentu produktů skupiny EIB
(včetně Evropského investičního fondu a Evropské investiční banky) pro snazší přístup k finančním prostředkům pro inovativní společnosti. Tuto transakci
finančně podporuje Evropská unie na základě finančních nástrojů Horizon 2020.
O EIF
Ústředním posláním Evropského investičního fondu (EIF) je podporovat evropské mikro, malé a střední podniky (SME) tím, že jim pomáhá získat přístup
k finančním prostředkům. EIF navrhuje a vyvíjí rizikový a růstový kapitál, záruky a mikrofinanční nástroje, které jsou konkrétně zaměřeny na tento segment trhu.
V této roli EIF podporuje cíle EU podporou inovací, výzkumu a vývoje, podnikání, růstu a zaměstnanosti. Celkový čistý závazek EIF vůči soukromým akciovým
fondům činil na konci roku 2014 více než 8.8 mld. Eur. S investicemi do více než 500 fondů je EIF předním hráčem v oblasti evropských venture společností
vzhledem ke škále a rozsahu jeho investic, zejména v „high-tech“ a „early-stage“ segmentech. EIF zaručuje úvěrové portfolio v celkové výši více než 5,6 mld.
Eur pro více než 350 operací na konci roku 2014, čímž se stává hlavním hráčem na poli záruk pro evropské SME a předním garantem mikrofinancování.
Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití • Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Erste Corporate Banking – mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů
Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů • Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování •
Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty • Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic • Největší
obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem • Jeden z nejvýznamnějších partnerů
Evropské investiční banky ve střední Evropě • Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru • Největší
obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru • Největší správce aktiv pro firemní a
institucionální klienty • Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví České spořitelny zde.
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