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Milánó/London/Budapest, 2019. november 19.

Az UniCredit CEE Lounge-on keresztül nyolc új kkv csatlakozott az ELITE
platformhoz
•
•
•

Az UniCredit ELITE CEE Lounge a közép- és kelet-európai gyorsan növekvő kkv-kat támogatja.
Az ELITE platform elősegíti a kkv-k üzleti modelljének korszerűsítését és ösztönzi
kapcsolatépítésüket az UniCredit közép- és kelet-európai hálózatán keresztül.
A mai napon négy közép- és kelet-európai országból – Bulgáriából, Horvátországból,
Magyarországról és Romániából – nyolc vállalkozás csatlakozott az UniCredit CEE Lounge-on
keresztül az ELITE platformhoz.

Az UniCredit örömmel jelenti be, hogy a mai napon nyolc új vállalkozás csatlakozott az UniCredit ELITE CEE
Lounge-hoz. Az UniCredit CEE Lounge modelt az ELITE és az UniCredit hozta létre annak érdekében, hogy a
London Stock Exchange Group ELITE platformja által kínált lehetőségek kiaknázásával előmozdítsa Kelet- és
Közép-Európa ígéretes vállalkozásainak gyorsabb növekedését.
Az újonnan csatlakozó vállalkozások négy olyan közép- és kelet-európai országban működnek, ahol az
UniCredit jelen van. Az UniCredit közép- és kelet-európai hálózatának 11 országából eddig több mint 70
vállalkozás csatlakozott az UniCredit CEE Lounge-hoz.
Az UniCredit CEE Lounge segítséget kíván nyújtani a kkv-k számára a további növekedésük érdekében
szükséges szervezetátalakításhoz és tőkeemeléshez, valamint hozzáférést biztosít a hasonló helyzetű
vállalkozások, tanácsadók és befektetők hálózatához. Azok a vállalkozások, amelyek korábban csatlakoztak
az ELITE-hez, jelenleg a növekedési szakaszukban járnak az ELITE nyújtotta előnyöknek köszönhetően.
Az UniCredit ELITE CEE Lounge-hoz újonnan csatlakozott vállalkozások:
 Accedia, Bulgária
 Baristo, Bulgária
 Bestamed, Bulgária
 Rasco, Horvátország
 Sirma, Bulgária
 Teilor Jewelry, Románia
 Poslovna inteligencija, Horvátország
 Mirelite Mirsa, Magyarország (az UniCredit Bank Hungary és a Budapesti Értéktőzsde közötti
egyedi együttműködés eredményeként)
„Büszkék vagyunk az ELITE-tel kialakított partnerségünkre, amelynek segítségével támogatást tudunk
nyújtani a kkv-k számára üzleti modelljük korszerűsítésében és növekedésük fellendítésében – mondta
Andrea Diamanti, az UniCredit közép- és kelet-európai vállalati, befektetési banki és private banking
divíziójának vezetője. – Az európai gazdaság növekedésének hajtóerejét jelentő kkv-szegmens valódi
partnereként és tanácsadójaként nyújtott támogatás fő tevékenységeink egyike. Immár öt éve folyamatosan
nyújtjuk kkv-ügyfeleinknek a programban való részvétel minden előnyét: a tőkepiacokhoz való közvetlen
kapcsolódás lehetőségét, valamint lehetőséget arra, hogy üzletmenetüket szakértők felülvizsgálják; hogy új
növekedési területeket tárjanak fel és a kapcsolatokat építsenek.”

„Az ELITE szilárdan hisz a partnerségben, és az UniCredittel kialakított együttműködés nagyban hozzájárult
az ELITE közép- és kelet-európai országokban elért sikeréhez – tette hozzá Luca Peyrano, az ELITE
vezérigazgatója. – Az ELITE mára egyedülálló nemzetközi ökoszisztémává vált, amely 1300 vállalkozást
hozott össze 45 országból és 36 iparágból. Az ELITE folyamatosan azért dolgozik, hogy a jelen és a jövő
munkahelyteremtő és innovatív vállalkozásainak innovatív megoldásokat és támogatást biztosítson.
Partnereinkkel együttműködve elkötelezetten támogatjuk a legambiciózusabb vállalkozásokat, hogy
lehetővé tegyük növekedésüket.”
2012-es indulása óta az ELITE több mint 1300 vállalkozást támogatott nemzetközi szinten. Az ELITEszolgáltatásokat az UniCredit CEE Lounge-ban részt vevő vállalkozások speciális igényeire tervezték, az
UniCredit pedig részt vesz a tréningmodulok kidolgozásában és a mentorálásban, továbbá hozzáférést
biztosít a kkv-k igényeire szabott és azokat támogató saját szolgáltatásaihoz. Az ELITE a London Stock
Exchange Group által létrehozott vállalkozástámogatási és tőkebevonási platform magas növekedési
potenciállal rendelkező, magántulajdonban lévő vállalkozások számára, amelynek célja, hogy segítséget
nyújtson a legambiciózusabb vállalkozásoknak a további növekedés érdekében szükséges
szerkezetátalakításhoz és tőkeemeléshez, valamint hozzáférést biztosítson a hasonló helyzetű vállalkozások,
tanácsadók és befektetők hálózatához. Bővebb információ a www.elite-network.com oldalon található.
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Az UniCredit
Az UniCredit sikeres páneurópai kereskedelmi bank, amely teljesen integrált vállalati és befektetési banki
szolgáltatásaival, valamint egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai hálózatával áll széles ügyfélköre
rendelkezésére.
Az UniCredit kínálatában a helyi és nemzetközi szakértelem egyaránt elérhető ügyfelei számára, akiknek az európai
bankhálózatán keresztül páratlan hozzáférést nyújt 14 országra kiterjedő fő piacainak vezető bankjaihoz:
Olaszországban, Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban,
Horvátországban, Magyarországon, Oroszországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában és
Törökországban. Képviseleti irodáinak és fiókjainak nemzetközi hálózatán keresztül az UniCredit világszerte további 18
országban szolgálja ki ügyfeleit.

