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Citibank jmenovala nového generálního ředitele
pro Českou republiku
PRAHA – Novým generálním ředitelem Citibank Europe plc pro Českou republiku byl
s účinností od 1. listopadu 2012 jmenován Michal Nebeský (*1967). Ten v nové pozici naváže
na svého předchůdce Shahmira Khaliqa, který pokračuje ve své kariéře v newyorské centrále
Citibank.
Michal Nebeský pracoval v Citibank již mezi lety 1991 a 2008, kdy působil na několika vysokých
manažerských pozicích, od roku 2002 pak jako ředitel oddělení řízení úvěrových rizik v České
republice. Od roku 2006 se jeho zodpovědnost navíc rozšířila o další země jako Slovensko,
Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, státy bývalé Jugoslávie a Pobaltí.
„Jsem velmi rád a vážím si toho, že se mohu do Citibank vrátit, navíc do této vedoucí pozice.
Citibank je v České republice již dvacet jedna let a během této doby si banka vybudovala velice
silnou pozici nejen v korporátním bankovnictví, ale své místo má i v segmentu bankovnictví pro
malé a střední firmy a v retailovém bankovnictví,“ říká Michal Nebeský a dodává: „Budu stavět
na dosavadním úspěchu Citi v České republice a na 200leté historii a zkušenostech této
globální společnosti.“
Nebeský přichází do Citibank ze společnosti České dráhy a.s., kde od roku 2008 zastával pozici
finančního ředitele a člena představenstva. Je absolventem Vysoké školy ekonomické, oboru
mezinárodní obchod a finance. Hovoří plynně anglicky a rusky a částečně španělsky.
Je ženatý a má dvě děti.

###

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, oddíl A, vložka 59288 a je spřízněnou společností Citigroup, Inc.
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