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Budapest, 2019. április 2.

Tóth Balázst nevezték ki az UniCredit Bank új elnök-vezérigazgatójává
Az UniCredit Bank ezúton jelenti be, hogy – a Magyar Nemzeti Bank előzetes engedélyének hatályával –
Tóth Balázst nevezték ki az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatói posztjára.
Tóth Balázs jelenleg az Igazgatóság tagja és a Vállalati, Befektetési banki és Privátbanki Divízió vezetője;
új pozícióját hivatalosan a kinevezése felügyeleti engedélyezését követően foglalja el.
Gianfranco Bisagni és Niccolò Ubertalli, a CEE Divízió társ-vezérigazgatói így nyilatkozott:
„Gratulálunk Tóth Balázsnak a kinevezéséhez, és sok sikert kívánunk neki az új pozíciójához. Jelölése jó
példája csoportunk hatékony utódlástervezési stratégiájának és annak, hogy a tehetségek köre
csoportszinten kiterjedt.”
Patai Mihály – a jelenlegi elnök-vezérigazgató – 13 év után hagyja el az UniCredit Bank Hungary Zrt.-t, és
a Magyar Nemzeti Bank alelnöki posztját tölti majd be.
Gianfranco Bisagni and Niccolò Ubertalli így nyilatkozott:
„Patai Mihály 13 éven át vezette sikeresen az UniCredit Bank Hungary Zrt.-t. Neki köszönhetően a bank
növekedett és meg tudta erősíteni Magyarország gazdasági fejlődésében betöltött vezető szerepét. Az
egész csoport nevében szeretnénk köszönetet mondani Patai Mihálynak, és a legjobbakat kívánjuk neki.”
Tóth Balázs 1990-ben kezdte pályafutását a Magyar Külkereskedelmi Banknál Budapesten mint vállalati
ügyfélmenedzser. 1995-ben csatlakozott a Bank Austria Creditanstalt Rt.-hez vállalati
ügyfélmenedzserként, 1997-ben pedig a vállalati ügyfelekért felelős osztályvezető lett. 2000-ben
Bécsben folytatta karrierjét a Bank Austriánál, a Nemzetközi Hitelosztályon volt felelős a KKE-régión belüli
hiteljóváhagyásokért (2004-től a Magyar Terület vezetője). 2006-ban Tóth Balázs visszatért az UniCredit
Bank Hungaryhez, és a bank Chief Risk Officere lett. 2008-ban az Igazgatóság tagjává, 2017 márciusában
pedig a Vállalati, befektetési banki és privátbanki divízió vezetőjévé nevezték ki.

Forrás:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
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, 26 milliós
ügyfélköre rendelkezésére.
Az UniCredit kínálatában a helyi és nemzetközi szakértelem egyaránt elérhető ügyfelei számára, akiknek
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.

