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Budapest, 2020. július 16.

Hat Euromoney Awards for Excellence díjat nyert az UniCredit
A legjobb bank címet nyerte el Ausztriában, Boszniában és Hercegovinában, Bulgáriában, Közép- és
Kelet-Európában (ahol a legjobb tranzakciós szolgáltatásokat nyújtó bank címet is elhódította) és
Németországban.
Az idei Euromoney Awards for Excellence megmérettetésen hat díjat nyert el az UniCredit, így szerezve elismerést az
alábbi kategóriákban.







A legjobb bank Közép- és Kelet-Európában
Tranzakciós szolgáltatásokat nyújtó legjobb bank Közép- és Kelet-Európában
A legjobb bank Ausztriában
A legjobb bank Bulgáriában
A legjobb bank Boszniában és Hercegovinában
A legjobb bank Németországban

A Közép- és Kelet-Európára vonatkozó régiós elismerés mellett az eredmények bizonyították, hogy az UniCredit
megőrizte vezető pozícióját a tranzakciós szolgáltatásokat nyújtó legjobb közép- és kelet-európai bankként, amit a
Euromoney így kommentált: „A kiemelkedő fontossággal bíró tranzakciós, üzleti és befektetési szolgáltatások
folyamatosságának biztosítása mellett az olasz csoport arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy a hitelezési aktivitás az egész
régióban új lendületet vegyen.”
A Euromoney Awards for Excellence díjakat 1992-ben alapították, és széles körben a globális bankszektor meghatározó
díjprogramjaként tartják számon, amely a legjobbak legjobbjait választja ki a banki szolgáltatásokat nyújtó valamennyi
országban.
Az előző évekhez hasonlóan az elbírálás szempontjai közé tartozik a nyereségesség, a kimutatható növekedés, a
versenytársakét felülmúló relatív teljesítmény, valamint a változó piaci feltételekhez és ügyféligényekhez való
alkalmazkodás képessége.
Jean Pierre Mustier, az UniCredit vezérigazgatója a következőket mondta: „A Euromoneytól e piacok legjobb bankjaként
kapott elismerés egyértelmű bizonyítéka csapataink kiemelkedő munkájának és az ügyfelek támogatásáért az egész
csoportunkban tett folyamatos erőfeszítéseinknek. Nagy büszkeséggel töltenek el ezek a díjak, és szeretnék személyes
köszönetet mondani minden egyes kollégánknak szerte Európában, akik fáradhatatlan munkájukkal járulnak hozzá
elkötelezettségeink teljesítéséhez.”
További információk:
UniCredit Media Relations, e-mail: mediarelations@unicredit.eu
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.

