Životopis pana Gabriela Eichlera, kandidáta do funkce člena dozorčí rady
Pan Gabriel Eichler se narodil v roce 1950 v Bratislavě v tehdejším Československu. Emigroval do USA v roce 1968,
kde dokončil vysokoškolská a postgraduální studia v oboru ekonomie a mezinárodních vztahů (Brandeis
University, The University of Chicago, The University of Toronto).
Pan Eichler získal svou první zkušenost v mezinárodním bankovnictví v Bank of America, kde strávil 15 let (1975
– 1991), polovinu z této doby v centrále banky v USA a polovinu jako generální ředitel Bank of America v Paříži,
Vídni a Frankfurtu. Jako vedoucí mezinárodní ekonom byl odpovědný za rizikové hodnocení více než sta zemí,
podílel se na činnosti rizikového výboru země (Country Risk Commitee) při vytváření místních pokynů,
strategických rozhodnutí a rozhodnutí týkajících se portfolia, radil vrcholnému vedení ve věcech globálních
ekonomických a politických otázek. Byl předsedou nebo členem několika výborů pro restrukturalizaci státních
dluhů. Poté, co opustil Bank of America, působil pan Eichler rok jako partner a výkonný viceprezident (EVP) v
americké kapitálové skupině.
Od devadesátých let do roku 2001 byl pan Eichler předsedou představenstva, prezidentem a generálním
ředitelem (CEO) společnosti Východoslovenské železiarne (VSŽ), největší společnosti zabývající se ocelí ve střední
Evropě. Na žádost bankovních věřitelů vyvedl slovenskou společnost z pokraje úpadku, provedl její finanční a
provozní restrukturalizaci, vrátil ji do zisku a následně vyjednal prodej ocelářského závodu společnosti US Steel.
V letech 1994 až 1998 byl místopředsedou představenstva a do konce roku 1996 finančním ředitelem (CFO)
elektrárenské společnosti ČEZ (největší český dodavatel elektřiny). Jeho hlavním úkolem bylo reorganizovat
společnost tak, aby bylo možno financovat investiční program v hodnotě 170 miliard Kč. ČEZ se stal první
společností ve středoevropském regionu, která získala rating (investiční hodnocení), rovněž první společností s
přístupem na evropské a americké kapitálové trhy. Pan Eichler rovněž působil jako místopředseda dozorčí rady
Československé obchodní banky (největší česká banka), člen dozorčí rady České pojišťovny (největší česká
pojišťovna) a Slovenské sporitelny (největší slovenská banka). V devadesátých letech poskytoval poradenské
služby československé vládě při ekonomické transformaci.
V roce 1991 pan Eichler založil investiční společnost Benson Oak, která od té doby úspěšně působí ve
středoevropském regionu. Do září 2016 působil pan Eichler jako místopředseda (a bývalý výkonný předseda)
dozorčí rady společnosti AVG Technologies. Pan Eichler napomohl vstupu společnosti, jako první ze střední
Evropy, na Burzu cenných papírů v New Yorku (NYSE).
Pan Eichler hovoří několika evropskými jazyky a momentálně žije primárně v Praze.

Životopis pana Tomáše Pardubického, kandidáta do funkce člena dozorčí rady
Pan Tomáš Pardubický vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Turku University of Economics ve Finsku.
Svou profesní kariéru zahájil v bankovnictví. Má rozsáhlé zkušenosti jak v bankovním sektoru, tak v realitním
developmentu.
Byl členem týmu, který zakládal Expandia Banku, později známou jako eBanka, což byl projekt prvního
internetového bankovnictví v České republice. Následně působil jako ředitel eBanky, kde měl na starosti i její
prodej, neboť cílem projektu bylo postavit novou banku s novým strategickým partnerem.
Pan Pardubický následně působil v mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), kde byl
odpovědný za sektor bank a pojišťoven. Následně působil v Komerční bance, kde byl jedním z výkonných ředitelů
zodpovědných za řízení projektů a organizaci.
Od roku 2007 působí ve společnosti FINEP, jednom z vedoucích developerů v České republice. Zde se podílel na
expanzi skupiny a transformaci na holdingové uspořádání tak, aby společnost FINEP byla pro investory atraktivní.
V současné době působí jako generální ředitel společnosti FINEP.

