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Budapest, 2020. 11. 20.

Az UniCredit Bank az Év Finanszírozója a Portfolio Property Awards-on
Rangos elismerésben részesült az UniCredit Bank: a Portfolio Property Awards szakmai
zsűrije 2020-ban az UniCredit Bankot választotta az Év Finanszírozójának. A zsűri díjat az
elmúlt egy év piaci aktivitása és fejlesztőbarát hozzáállása alapján ítélte a banknak.
A Portfolio Property Awards 8 tagú zsűrije idén 13 kategóriában kereste és díjazta az
ingatlanpiaci finanszírozás idei legjobbjait. Az Év Finanszírozója kategóriában a szakmai zsűri a
cégek elmúlt egy évének piaci aktivitását, és a fejlesztőbarát hozzáállást vette figyelembe. Ezek
alapján 2020-ban az UniCredit Bankot találták a legjobbnak. A bank a 2018-as elismerést
követően immár másodszorra lett az Év Finanszírozója díj birtokosa.
Az UniCredit Bank részt vett több jelentős irodaház, bevásárlóközpont, logisztikai-, szállodavalamint lakásprojekt finanszírozásban. Olyan projektekre biztosítottak forrást az elmúlt
években, mint az Etele Plaza, a Magyar Telekom Nyrt. magyarországi székháza, a Westend City
Center, a Budapest One irodaház első üteme, a Szervita Square irodaprojekt és a BudaPart eddigi
legjelentősebb lakóüteme.
„Megtisztelő elismerés ez a díj. Bankunk épp az idén ünnepelte 30 éves évfordulóját, és a hosszú
évtizedek alatt az ingatlanfinanszírozás mindig is az egyik legmeghatározóbb tevékenységünk
volt. Köszönjük ügyfeleinknek a sok éves bizalmat, a zsűrinek és a Portfolionak pedig az
elismerést. A megoldás részeként a jövőben is arra törekszünk, hogy finanszírozóbarát bankként
segítsük ügyfeleinket és projektjeik megvalósulását” – nyilatkozta Soós Gábor, az UniCredit Bank
Hungary Zrt. Vállalati, Befektetési és Private Banking Divíziójának vezetője.
„Büszkeség számunkra, hogy sok ember munka- és lakókörnyezetének minőségi kialakításában
és fenntartásában vehettünk részt finanszírozóként az elmúlt években. Rendkívül megtisztelő,
hogy a szakma prominens képviselői az UniCredit Bank munkáját immár másodszor ismerik el az
Év Finanszírozója Díjjal. A díj jelentőségét még tovább emeli a 2020-as év piaci dinamizmusa.”
mondta Pető Gábor, az UniCredit Bank ingatlanfinanszírozási igazgatója.
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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 európai bankhálózatán keresztül páratlan hozzáférést nyújt 13 országra kiterjedő fő piacainak vezető
bankjaihoz: Olaszországban, Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, a Cseh
Köztársaságban, Horvátországban, Magyarországon, Oroszországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és
Szlovéniában. Képviseleti irodáinak és fiókjainak nemzetközi hálózatán keresztül az UniCredit világszerte további 18
országban szolgálja ki ügyfeleit.

