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Citibank je nejlepší bankou v oblasti platebního styku a řízení hotovosti v České
republice
PRAHA – Citibank v České republice zvítězila v soutěži prestižního časopisu Euromoney o
nejlepší banku v oblasti platebního styku a řízení hotovosti (Cash Management). Citi opět
výrazně bodovala kromě České republiky i v dalších 19 zemích střední a východní Evropy,
Afriky, Latinské a Severní Ameriky. Oproti minulému ročníku tak Citi navýšila počet prvních míst
z loňských 14 na letošních 20.
„Z letošních výsledků jsme nadšeni a vážíme si podpory od našich klientů, kteří opakovaně
ocenili naše produkty a služby v oblasti firemního bankovnictví,“ uvedl Michal Nebeský,
generální ředitel Citi v České republice a dodává: „Cash management patří ke klíčovým
službám, které naši klienti využívají jak v České Republice, tak i při expanzi do zahraničí. Toto
prestižní ocenění dokazuje, že Citi je pro ně důležitým globálním i lokálním finančním partnerem
a poskytuje služby na špičkové úrovni.“
Průzkumu se zúčastnilo více než 25 tisíc zástupců mezinárodních společností. Citi se stala i
regionálním vítězem v oblasti platebního styku a řízení hotovosti v Africe, Latinské Americe a
v Severní Americe. Ceny časopisu Euromoney patří k nejprestižnějším oceněním v sektoru
finančních služeb. Více informací o soutěži je k dispozici na www.euromoney.com.

###
Citi
Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů
a podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím
širokou řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního
a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a wealth managementu.
Pro více informací navštivte www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog:
http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva se sídlem Dublin, North Wall
Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou

obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem
na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A59288 a je spřízněnou společností Citigroup, Inc.
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