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Az UniCredit Közép- és Kelet-Európa legjobb bankja
A csoport kilenc Euromoney Awards for Excellence 2015 elismerést nyert el
A pénzpiacokkal foglalkozó neves brit magazin, a Euromoney idén kilenc kiválósági díjjal
(Award for Excellence) ismerte el az UniCreditet. A bankcsoportot többek között a „Közép- és
Kelet-Európa legjobb bankja”, a „Közép- és Kelet-Európa legjobb kötvénykibocsátást szervező
bankja”, valamint a legjobb fizetésforgalmi szolgáltatókat értékelő „Best Transaction Services
House in Central Eastern Europe” kategóriákban díjazták.
„Nagy örömmel tölt el, hogy a Euromoney ilyen széles körűen ismerte el szolgáltatásainkat, és
egyúttal köszönöm kollégáink kemény munkáját is – mondta Carlo Vivaldi, az UniCredit CEE
Division vezetője. – Közép- és Kelet-Európa gazdasági fejlődése egyre differenciáltabb.
Különösen a régióbeli új tagállamok számára jelentett előnyöket integrációjuk az Európai
Unióba, mivel a termékeik és a szolgáltatásaik iránti kereslet jelentősen megnőtt az
euróövezetben. Ebben a piaci környezetben az UniCredit kiegyensúlyozott és rugalmas
regionális szolgáltatáskínálattal van jelen. Miközben a versenytársak visszafogják üzleti
tevékenységüket, mi finomhangoljuk szolgáltatásainkat, és új banki technológiákba fektetünk be”
– tette hozzá Vivaldi.
A díjakat tapasztalt újságírókból álló zsűri ítélte oda Neil Osborn, a Euromoney kiadójának
elnökletével. Az átadásra tegnap este a Euromoney éves Awards for Excellence vacsorájának
keretében került sor.
Az UniCredit 2015-ös Euromoney Awards for Excellence elismeréseinek teljes listája:
Közép- és Kelet-Európa legjobb bankja
Közép- és Kelet-Európa legjobb kötvénykibocsátást szervező bankja
Közép- és Kelet-Európa legjobb fizetésforgalmi szolgáltatásokat nyújtó bankja
Ausztria legjobb kötvénykibocsátást szervező bankja
Bosznia legjobb bankja
Bulgária legjobb bankja
Magyarország legjobb bankja
Oroszország legjobb bankja
Szlovénia legjobb bankja

UniCredit
Az UniCredit vezető európai kereskedelmi bank, amely 17 országban van jelen intézményhálózatával.
Tejes globális hálózatunk, mely csaknem 8600 bankfiókból áll, és amelyben több mint 145 000 munkatárs
dolgozik, mintegy 50 piacra terjed ki (2014. december 31-i adatok).
A közép- és kelet-európai régióban az UniCredit működteti a legnagyobb és leginkább diverzifikált,
mintegy 3500 fiókból álló nemzetközi bankhálózatot (Lengyelországgal és Törökországgal együtt).
A csoport a következő országokban folytatja tevékenységét: Ausztria, Azerbajdzsán, BoszniaHercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország,
Olaszország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Ukrajna. Az
UniCredit a Baltikumban lízingvállalatán keresztül van jelen (2014. december 31-i adatok).
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