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Trinity Bank soustavně roste, na rok 2021 má plán zisku
přes 100 milionů korun
Trinity Bank oznámila za první pololetí roku 2020 překročení plánu zisku
a také soustavný růst od vstupu na trh začátkem roku 2019. S rozvojem
banky souvisí i rozšiřování týmu expertů či spolupráce s významnými
osobnostmi. Plán zisku na rok 2021 přesahuje hranici 100 milionů korun.
Trinity Bank překročila za první pololetí roku 2020 plán zisku a dosáhla čistého zisku
31 milionů korun. Při alikvótním porovnání s předchozím rokem tak vykazuje nárůst
zisku o 23,1 %. V rámci kapitálové přiměřenosti dosahující po prvním pololetí roku
2020 téměř 23 % se Trinity Bank řadí mezi tři nejsilnější a finančně nejstabilnější
banky na tuzemském trhu. Pozitivní výsledky hospodaření a kapitálová stabilita jsou
zároveň podpořeny vysokou mírou likvidity, která významně převyšuje regulatorní
požadavky. Bilanční suma banky se blíží 18,5 miliardám Kč, což je více než dvojnásobek
ve srovnání s obdobím vstupu na bankovní trh. Objem vkladů se za první pololetí zvýšil
z 14,1 miliardy na 16,3 miliardy korun. Hodnota akcií Trinity Bank je stabilní, počet
klientů dosahuje dvacet pět tisíc. I nadále se Trinity Bank zaměřuje intenzivně na
financování nemovitostí a developerských projektů a na rok 2021 plánuje zisk přes 100
milionů korun. Plánovaný růst banky je strategicky koncipován a nevyžaduje výrazný
růst zdrojů, tedy ani poboček, ani systémů či lidských zdrojů.

Trinity Bank potvrzuje soustavný růst nejen finančními
výsledky, ale i novou spoluprací s Kovandou, Růžičkou či
Jágrem
Ve druhém pololetí oznámila Trinity Bank hned dvě významné posily týmu z řad
předních českých expertů. V srpnu nastoupil na post hlavního ekonoma Trinity Bank
Lukáš Kovanda, jenž je zároveň členem Národní ekonomické rady vlády, která se
nyní zaměřuje hlavně na boj s ekonomickými důsledky šíření onemocnění COVID-19.
Současně působí jako seniorní socio-ekonomický analytik při OSN. Jeho úlohou je
především vyhodnocování investičních příležitostí a podílení se na rozhodnutích
týkajících se dalšího rozvoje a směrování strategie Trinity Bank.
Od září je novým ředitelem úseku Treasury Karel Růžička, odborník na finanční trhy
s více než 20letými zkušenostmi v oblasti finančnictví. V bance má na starosti zejména
zefektivnění procesů při řízení bilance a managementu tržních rizik. Dále pak také
investování v rámci dluhopisového portfolia banky. Do Trinity Bank přestoupil Karel
Růžička z finanční skupiny ING, kde do nedávna působil na pozici Bank Treasurer pro
Českou republiku.

V souladu s vizí banky „Chráníme Váš úspěch“ byla nově navázána spolupráce
s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. „Mnoho let dávám Jardu za vzor
svým kolegům a celému týmu. Na hodně firemních setkáních jsem rozdával jeho
rozhovory, podtrhané, označené, aby si kolegové zapamatovali důležité myšlenky a
nechali se inspirovat. Jeho píle, vytrvalost, disciplína, nadšení i víra jsou inspirativní
pro každého. Jaromír Jágr je žijící světová legenda pro naše hodnoty, a právě soulad
hodnot mě podnítil k nabídce spolupráce. Zároveň i okolnosti nahrály tomu, abychom
mohli spolupráci zrealizovat v souladu s misí Trinity Bank,“ uvádí ke spolupráci
zakladatel Trinity Bank Radomír Lapčík a doplňuje: „Věřím, že naše mise promítající
se do vzájemné spolupráce bude přínosná pro Jaromíra Jágra i jeho hokejový klub.
Pro nás bude ctí i stvrzením naší mise příležitost podílet se na jeho dalších úspěších.
Chceme chránit jeho úspěch, stejně jako chráníme úspěch všech našich klientů.“
Cesty Radomíra Lapčíka i Jaromíra Jágra jsou v mnohém shodné. Podobný věk, soulad
hodnot, pracovitost, tvrdá disciplína, víra v Boha i vášeň pro to, co dělají. Za svým snem
si každý z nich jde více jak čtvrt století a ke splnění jejich snů vedla dlouhá cesta. Nikdy
však nepřestali věřit, že svých snů mohou pílí a vytrvalostí dosáhnout. A svých snů
dosáhli.

Fond kvalifikovaných investorů TBGF přináší unikátní
možnost konzervativních investic, čestným investorem se
stal i Jaromír Jágr
TBGF je novým fondem kvalifikovaných investorů s cíleným výnosem 3,58 % p.a.
s konzervativním přístupem, o který bylo rozšířeno portfolio investičních příležitostí
pro klienty Trinity Bank. Cílem je dosahovat stabilního zhodnocení prostředků
vložených investory ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. TBGF investuje
zejména do bankovních instrumentů, prémiových nemovitostí a dluhopisů, zejména
pak státních.
Prvním investorem nového fondu TBGF se stal Radomír Lapčík. Čestným investorem
TBGF je pak po jeho vzoru i Jaromír Jágr. TBGF je výjimečný konzervativní produkt
pro klienty jako možnost zhodnocení jejich úspor, finančních prostředků. „V období
nízkých úrokových sazeb hledáme pro portfolio klientů nové příležitosti zhodnocení.
Dlouhodobá stabilita a bezpečnost jsou našimi prioritami,“ uvádí Radomír Lapčík.
Výhodou TBGF je rovněž možnost investice do vybraných instrumentů obtížně
dostupných pro širokou veřejnost. O profesionální správu majetku fondu TBGF se stará
lídr v oblasti investičních fondů společností, AVANT investiční společnost, a.s. a
samozřejmostí je dohled ČNB.
Fond byl představen na tiskové konferenci Trinity Bank, která proběhla v úterý 15. 9.
2020 v zahradách hotelu Augustine v Praze na Malé Straně.

O TRINITY BANK a.s.
Trinity Bank působí na finančním trhu již 25 let. Kapitálová přiměřenost dosahuje téměř 23 %,
počet klientů 25 000 a bilanční suma přesahuje 18 miliard Kč. Trinity Bank se specializuje na
privátní a korporátní bankovnictví, u fyzických osob se zaměřuje především na vkladové a
spořicí produkty, které nabízejí nadstandardní zhodnocení úspor.
Kontakt:
TRINITY BANK a. s.: Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha – Nové Město
Kontaktní osoba: Ing. Eva Čerešňáková – tisková mluvčí a ředitelka komunikace
e-mail: eva.ceresnakova@trinitybank.cz, tel.: +420 777 650 351
EPIC PR:
Kontaktní osoba: Tereza Pavézková – Account Manager
e-mail: tereza.pavezkova@epicpr.cz, tel.: +420 774 085 080

