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Citi získala ocenění jako nejlepší investiční banka ve střední a východní Evropě
a nejlepší banka pro transakční služby ve střední a východní Evropě
Citi vyhrála nejvyšší ocenění v globální anketě Awards for Excellence časopisu
Euromoney za rok 2018

PRAHA – Na výročním předání cen Euromoney Awards for Excellence za rok 2018, které se konalo
11. července v Londýně, získala Citi řadu prestižních globálních a regionálních ocenění. Citi byla
oceněna v kategoriích celosvětově nejlepší investiční banka (World’s Best Investment Bank),
celosvětově nejlepší banka pro obchodní financování (World’s Best Bank for Financing) a
celosvětově nejlepší banka v oblasti korporátní odpovědnosti (World’s Best Bank for
Corporate Responsibility).
Kromě těchto tří globálních cen si Citi odnesla také 11 nejvyšších regionálních ocenění, včetně
ocenění v kategorii nejlepší investiční banky ve střední a východní Evropě a nejlepší banky pro
transakční služby ve střední a východní Evropě.
Ve svém komentáři k úspěchu Citi časopis Euromoney uvedl: „Důvod pro letošní jmenování Citi
celosvětově nejlepší investiční bankou je jednoduchý, ale přesto velmi působivý. Když časopis
Euromoney v každé části světa zvažoval, které investiční banky jsou zde nejsilnější, byla Citi všude
skutečně významným hráčem. Tyto skutečnosti svědčí o dvou neoddiskutovatelných faktech o dnešní
Citi: Žádná jiná společnost se nepřibližuje ani velikostí ani rozsahem služeb aktivitám Citi v oblasti
korporátního bankovnictví. Citi nejenom že vybudovala a udržuje v provozu velkou globální síť, ale je
to síť, která funguje a které si stále více cení její klienti, kteří vnímají Citi jako skutečného partnera pro
svou globální obchodní činnost.“
Mezi další regionální ocenění, které Citi získala, patří:
• Nejlepší investiční banka ve střední a východní Evropě, Španělsku, na Blízkém východě
a v Chile
• Nejlepší banka pro transakční služby ve střední a východní Evropě a Africe
• Nejlepší banka v oblasti korporátní odpovědnosti v Severní Americe
• Nejlepší banka pro financování v Africe a Latinské Americe
• Nejlepší banka v oblasti poradenství v západní Evropě
• Nejlepší banka v oblasti udržitelného financování v Latinské Americe
Jamie Forese, ředitel divize globálního korporátního bankovnictví, uvedl: „Citi má za sebou
úžasných 12 měsíců, plní své cíle a využívá synergií ve svém korporátním bankovnictví. V našich
výsledcích se i nadále ukazuje, že naše hlavní výhoda při obsluze velkých a sofistikovaných klientů je
naše globální síť. Ocenění od Euromoney je důkazem toho, co dokážeme.“

Ed Skyler, globální ředitel pro komunikaci a předseda firemní nadace Citi Foundation, ke
jmenování Citi celosvětově nejlepší bankou v oblasti korporátní odpovědnosti, uvedl: „Sociální
problémy, kterým dnes veřejnost čelí, vyžadují jinou míru zapojení firem než dříve. Musíme využít naši
obchodní činnost, naše filantropické aktivity i náš hlas k tomu, abychom bojovali za to, co je důležité.“
Kevin A. Murray, generální ředitel Citi pro střední Evropu, uvedl: „Jsme velice rádi, že jsme byli v
prestižních oborových cenách Euromoney vyhlášeni nejlepší investiční bankou a nejlepší bankou pro
transakční služby ve střední a východní Evropě. Náš cíl přinášet klientům při každé příležitosti to
nejlepší, společně s mimořádnou nabídkou produktů a našimi jedinečnými bankovními inovacemi z
celého světa nám dávají vynikající výchozí pozici pro to, abychom našim klientům mohli nabízet
absolutně nejvyšší úroveň služeb.“
Ceny časopisu Euromoney patří k nejprestižnějším oceněním v sektoru finančních služeb.
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