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Citibank se stala nejlepší transakční bankou a nejlepším bankovním domem na
rozvíjejících se trzích
LONDÝN – Citibank byla celosvětově uznávaným finančním časopisem Euromoney
udělena ocenění Nejlepší globální investiční banka na rozvíjejících se trzích a Nejlepší
globální transakční bankovní dům. Z letošního ročníku soutěže si Citibank odnesla
celkem 17 cen. Každoroční slavnostní udílení cen se konalo 5. července 2012
v Londýně.
Časopis Euromoney označil za rozhodující faktor při výběru vítěze obou zmíněných
kategorií unikátní globální síť Citibank. „Jako nejlepší investiční banka na rozvíjejících
se trzích dokázala Citibank ve prospěch klientů využít své celosvětové sítě. U všech
produktů ve většině regionů vykázala dynamický růst,“ uvedl časopis. Transakční služby
jsou pro Citibank klíčové. Tato divize generuje rekordní výnosy, protože do své globální
sítě získává stále větší počet klientů.
„Zaměření banky jsme zacílili na její hlavní strategické výhody, tj. na globální dosah
banky a její síť,“ uvedl John Havens, prezident a provozní ředitel Citibank. „Těší mě, že
zástupci časopisu Euromoney ocenili pokrok Citibank v oblasti služeb klientům
podnikajícím po celém světě,“ dodal Havens.
Dvě celosvětová ocenění doplnilo dalších 15 cen, včetně řady regionálních: Nejlepší
banka v Asii, Nejlepší investiční banka na Středním východě, Nejlepší „Flow House“ ve
střední a východní Evropě, Nejlepší úvěrová banka ve střední a východní Evropě a
Nejlepší banka projektových financí v USA.
Ceny časopisu Euromoney za vynikající výsledky, které se letos rozdělovaly již po
jedenadvacáté, patří v sektoru finančních služeb k těm nejprestižnějším.
V následujícím přehledu je uveden seznam všech ocenění časopisu Euromoney, která
Citibank získala:
Nejlepší investiční banka na rozvíjejících se trzích
Nejlepší globální transakční bankovní dům
Nejlepší banka v Asii
Nejlepší investiční banka na Středním východě
Nejlepší „Flow House“ ve střední a východní Evropě
Nejlepší úvěrová banka ve střední a východní Evropě
Nejlepší instituce řízení hotovosti v Asii

Nejlepší instituce řízení hotovosti v Latinské Americe
Nejlepší banka projektových financí v USA
Nejlepší investiční banka v karibské oblasti
Nejlepší úvěrová banka v Polsku
Nejlepší ekvitní banka v Mexiku
Nejlepší banka pro fúze a akvizice v Mexiku
Nejlepší banka v Řecku
Nejlepší investiční banka v Řecku
Nejlepší ekvitní banka v Indii
Nejlepší investiční banka v Indonésii
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