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Citi převezme ve střední a východní Evropě aktivity společnosti ING v oblasti
custody a cenných papírů, které představují objem spravovaných aktiv
ve výši 110 miliard eur

Praha – Divize Securities and Fund Services společnosti Citi uzavřela smlouvu o koupi
podniků společnosti ING, které poskytují služby v oblasti custody a cenných papírů na
sedmi trzích střední a východní Evropy („CEE“) a v současnosti spravují aktiva
v hodnotě 110 miliard eur. Společnost ING je špičkovým poskytovatelem služeb custody
v regionu CEE a její služby využívá řada předních finančních institucí světa.
Transakce, která podléhá schválení regulatorních orgánů, se týká podniků zabývajících
se službami custody a správy cenných papírů společnosti ING v Bulharsku, České
republice, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku a Ukrajině. Začleněním
Bulharska se síť, jejímž prostřednictvím Citi poskytuje služby custody, rozšíří na více
než 95 zemí, přičemž její vlastní síť custody služeb bude tvořit 62 zemí.
Akvizice umožní Citi nabízet investorům, zprostředkovatelům a emitentům v regionu
komplexní služby v oblasti cenných papírů díky kombinaci silného zastoupení v každé
zemi a přístupu ke globální bankovní síti Citi. Dalším přínosem transakce pro klienty
bude zefektivnění zpracování transakcí a sjednocení poskytovaných služeb na různých
trzích. Podmínky smlouvy nebyly zveřejněny. Společnosti Citi a ING očekávají, že za
předpokladu splnění obvyklých podmínek dokončení transakce a získání souhlasu
regulatorních orgánů, bude transakce završena v průběhu prvního čtvrtletí roku 2014.
„Společnost ING jako jeden z prvních správců cenných papírů rozeznala obrovské
příležitosti, které tento region skýtá. Rychle zde vybudovala obchodní síť, která těží
z jedinečného geografického pokrytí a zároveň z důkladné znalosti lokálních podmínek,“
řekl Neeraj Sahai, ředitel divize Securities and Fund Services společnosti Citi a dodal:

„Tato akvizice dokládá naše úsilí o neustálé zlepšování našich služeb v oboru cenných
papírů a fondů a upevňování naší přední pozice na rozvíjejících se trzích.“
„Touto transakcí jasně potvrzujeme dlouhodobý závazek Citi k regionu CEE a našemu
rostoucímu obchodnímu zájmu v regionu,“ říká Zdeněk Turek, ředitel divize Citi střední a
východní Evropa. „Je to důležitá investice, která dále posílí naši tržní pozici a umožní
mnoho synergií v této oblasti, což ve svém důsledku přinese značné výhody pro naše
klienty.“
Prostřednictvím divize Securities and Fund Services specialisté společnosti Citi poskytují
institucionálním emitentům, zprostředkovatelům a investorům na celém světě na míru
uzpůsobená řešení pomocí osvědčených globálních platforem s modulární otevřenou
architekturou. Citi jako custodian spravuje klientská aktiva ve výši 13,5 bilionu dolarů a
má k dispozici nejrozsáhlejší vlastní síť v oboru. Díky tomu dokáže svým klientům
nabídnout výhody celého investičního hodnotového řetězce plynoucí z vynikající znalosti
lokálních trhů i ze zázemí rozsáhlé mezinárodní sítě.
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O Citi Transaction Services
Citi Transaction Services se skládají z divizí Securities and Fund Services, Treasury and Trade
Solutions a jsou nedílnou součástí Citi Institutional Clients Group. Divize Transaction Services
nabízí integrovaný cash management, trade a služby cenných papírů a fondů nadnárodním
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pokrývající vice než 97 zemí obsluhují Citi Transaction Services vice než 75,000 klientů. K
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