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Časopis Euromoney vyhlásil Citi nejlepší bankou a nejlepším equity house
na rozvíjejících se trzích
Citi získala celosvětově celkem dvacet ocenění
PRAHA – Citi byla v rámci soutěže Awards for Excellence, pořádané časopisem Euromoney,
vyhlášena jako „Nejlepší globální banka na rozvíjejících se trzích“ a „Nejlepší globální equity
house na rozvíjejících se trzích“. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo minulý týden
v Londýně.
„V současném tržním prostředí, ve kterém banky bojují s důsledky globálních
makroekonomických problémů, náročných regulatorních požadavků a tržních tlaků na snižování
nákladů, pokračuje Citi v upevňování svého globálního postavení na rozvíjejících se trzích v
oblasti drobného, podnikového i investičního bankovnictví. Úvěrový růst na rozvíjejících se
trzích, jenž překonává nominální růst HDP, nese bance plody v podobě následného růstu
objemu úvěrů, vkladů a zisků,“ uvedli zástupci časopisu Euromoney.
Dvě celosvětové ceny pro Citi doplnilo osmnáct dalších, včetně řady prestižních regionálních
cen: Nejlepší banka v Africe, Nejlepší investiční banka ve střední a východní Evropě a Nejlepší
equity house v Severní Americe.
Ceny časopisu Euromoney za vynikající činnost, které se letos udělovaly již po dvaadvacáté,
patří v oboru finančních služeb mezi nejprestižnější.
Níže je uveden přehled ocenění časopisu Euromoney, která Citi získala ve všech regionech
kromě Asie (asijské ceny budou slavnostně vyhlášeny tento týden v Hongkongu):











Nejlepší globální banka na rozvíjejících se trzích
Nejlepší globální equity house na rozvíjejících se trzích
Nejlepší banka v Africe
Nejlepší banka pro cash management v Africe
Nejlepší investiční banka ve střední a východní Evropě
Nejlepší banka pro fúze a akvizice v SAE
Nejlepší debt house v Rusku
Nejlepší debt house v Turecku
Nejlepší banka pro fúze a akvizice ve Španělsku
Nejlepší flow house v Latinské Americe







Nejlepší banka pro cash management v Latinské Americe
Nejlepší debt house v Chile
Nejlepší investiční banka v karibské oblasti
Nejlepší investiční banka ve Střední Americe
Nejlepší equity house v Severní Americe
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