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Budapest, 2018. június 25.

300 millió eurós finanszírozást biztosít az UniCredit a Samsung SDI
beruházásához

Az UniCredit bejelentette: 300 millió eurós finanszírozási megállapodást kötött az
elektromosjármű-akkumulátorok gyártása területén vezető Samsung SDI-vel magyarországi
üzemének bővítésére. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. általános ügynökként és az UniCredit Bank AG
hongkongi fióktelepével közösen eredeti hitelezőként biztosítja a projekt teljes finanszírozását a
vállalat számára.
A Samsung SDI 2016-ban kezdett egy elekromosjármű-akkumulátorokat előállító új gyár építésébe, melyet a tervek
szerint 2018 és 2019 folyamán tovább bővít majd. A bővítésekkel együtt a Samsung SDI magyarországi
beruházásának értéke eléri a 800 millió eurót, és a vállalat mintegy 1500 munkahelyet teremt az országban.
Az UniCredit mint a Samsung SDI Hungary fő banki partnere eddig összesen 495 millió eurót biztosított a projekthez:
195 millió eurót az induláshoz és további 300 milliót az akkumulátorüzem jelenlegi bővítéséhez.
A finanszírozás lezárásához kapcsolódóan Tóth Balázs, az UniCredit Bank Vállalati, befektetési banki és privátbanki
divíziójának vezetője elmondta: „Nagyra becsüljük hosszú távú együttműködésünket a Samsung SDI-vel, és öröm
számunkra, hogy egy ilyen nagyságrendű tranzakcióban is egyedüli partnerként szolgálhattuk ki ügyfelünket. Az
UniCreditnél arra törekszünk, hogy rugalmas és versenyképes konstrukciókkal álljunk rendelkezésre kiemelt
projektjeik megvalósításához az olyan vállalatok számára, mint amilyen a Samsung SDI.”
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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 a nemzetközi szakértelem egyaránt elérhető ügyvelei számára, akiknek globális
támogatást nyújt páratlan, 14 országra kiterjedő fő piacainak vezető bankjain keresztül és további 18 országban
világszerte. Az UniCredit európai bankhálózata Olaszország, Németország, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária,
a Cseh Köztársaság, Horvátország, Magyarország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Törökország
piacára terjed ki.

