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Tarolt az UniCredit a Euromoney 2021-es kiválósági díjainak európai kategóriáiban
A vezető európai üzleti és pénzügyi magazin az UniCreditnek ítélte a Nyugat-Európa legjobb tranzakciós
szolgáltatásokat nyújtó bankja, valamint a Közép- és Kelet-Európa legjobb tanácsadó bankja elismeréseket.
Az UniCredit nyerte el a Nyugat-Európa legjobb tranzakciós szolgáltatásokat nyújtó bankja, valamint a Közép- és KeletEurópa legjobb tanácsadó bankja minősítéseket a Euromoney Awards for Excellence 2021 megmérettetésen. Az
elismerések körébe tartoznak még a Bosznia-Hercegovina legjobb bankja címek ugyanebben a két kategóriában, valamint
az Euromoney FX Survey 2021 felmérésében legjobb szolgáltatóként Közép- és Kelet-Európában, valamint Közel-Keleten
és Afrikában (CEEMEA) elnyert több díj is.
A Euromoney Awards for Excellence díjakkal, amelyeket a maguk nemében elsőként alapítottak immár 19 éve, olyan
vállalati és befektetési bankokat ismernek el, amelyek példaértékűen szolgálják ki ügyfeleik igényeit piacvezető
termékekkel és szolgálatásokkal.
„Nagy örömünkre szolgálnak ezek a díjak, amelyekkel kitartó és kemény munkánkat, valamint ügyfélkiszolgálásunk erejét
ismerték el ismét – mondta Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója. – Mint eddig mindig, a jövőben is ügyfeleinket
helyezzük tevékenységünk középpontjába. Köszönöm ügyfeleink bizalmát és hűségét, ahogy elkötelezett kollégáinknak is
azt, hogy különböző banki eszközök széles választékával szolgálták ki őket – kezdve a tranzakciós banki szolgáltatásoktól
a mindennapi műveletek észszerűsítésén át a tőkebevonási és finanszírozási igények területén nyújtott megbízható
tanácsadásig.”
A Közép- és Kelet-Európa legjobb tanácsadó bankja elismeréssel az UniCredit tovább erősítette vezető pozícióját a
régióban, amelyről a Euromoney így nyilatkozott: „Regionális hálózatára, ágazati szemléletére és termékeinek
körültekintő piaci pozicionálására építve az UniCreditnek ismét sikerült az élre törnie a 2021. március 31-ét megelőző 12
hónapban bejelentett ügyletek száma alapján. Az UniCredit szakértelmének fényes bizonyítékát adta számos
szektorban”, kiemelve a pénzügyi intézmények, az infrastruktúra, a megújuló energiák és technológia terén megvalósított
ügyleteket.
A Nyugat-Európa legjobb tranzakciós szolgáltató bankja díj tovább gyarapítja az UniCreditnek az e területen nyújtott
szolgáltatásai elismeréseinek eddig is növekvő számát, amivel kapcsolatban az Euromoney kiemelte, hogy „a bank az
alapvető cash management termékek, mint például a virtuális számlák vezető szolgáltatójává vált”, ugyanakkor más
élvonalbeli szolgáltatásait, például az IBAN-ellenőrzést és a nagy sebességű nemzetközi átutalásokat is méltatta.
Mindez tükröződik a bank díjakkal elismert sikerében. Az elmúlt években a bank többször is elnyerte az elérhető
legrangosabb díjakat, köztük a The Banker Nyugat-Európa legjobb tranzakciós bankja 2019-ben, a The Banker legjobb
ellátásilánc-finanszírozó bank 2020-ban és a Euromoney Közép- és Kelet-Európa legjobb tranzakciós szolgáltatásokat
nyújtó bankja 2020-ban elismeréseket.
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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 16 országban
szolgálja ki ügyfeleit.

