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CITI JMENOVALA ANILA WADHWANIHO ŘEDITELEM DIVIZE RETAILOVÉHO
BANKOVNICTVÍ PRO EVROPU, STŘEDNÍ VÝCHOD A AFRIKU
Praha - Citi oznámila jmenování Anila Wadhwaniho ředitelem divize retailového bankovnictví
pro Evropu, Střední východ a Afriku (region EMEA). Citi je v oboru retailového a
korporátního bankovnictví zastoupena na 10 trzích regionu EMEA, kde poskytuje služby 2,5
milionu jednotlivých zákazníků a 17 000 korporátním klientům prostřednictvím sítě 202
poboček a její podíl na trhu kreditních karet přesahuje 5 %.
Anil na svoji novou pozici přechází z místa ředitele pro Citi karty a nezajištěné půjčky v Asii a
ředitele retailového bankovnictví v jihovýchodní Asii. Jeho nástupce bude řádně jmenován.
Anil střídá Marca Lueta, který byl čerstvě jmenován ředitelem pro region střední a východní
Evropy a ředitelem Citibank v Rusku.
„Anil má více než dvacetileté zkušenosti z oboru retailového bankovnictví v Asii, takže je na
řízení retailového bankovnictví v regionu EMEA velmi dobře připraven,“ prohlásil Manuel
Medina-Mora, spolupředseda představenstva Citi a generální ředitel globálního retailového
bankovnictví, a dodal: „Díky Anilovým znalostem a zkušenostem s poskytováním služeb
cílovým segmentům a trhům, s novátorskými řešeními zaměřenými na klienty a díky jeho
úsilí o zvyšování efektivity budeme moci podchytit růstové příležitosti, které se nám
naskýtají.“
Oblast označovaná jako CEEMEA se vyznačuje růstovým potenciálem díky rychle
rostoucímu segmentu afluentních klientů, relativně nízké míře zadlužení spotřebitelů a
zrychlující se urbanizaci. Podle konzultantské společnosti McKinsey & Co. představuje
potenciální podíl na trzích, kde Citi působí, cca 110 miliard dolarů a v příštích pěti letech by
měl růst tempem 11 procent.
„Retailové bankovnictví a wealth management na rozvíjejících se trzích budou hlavními
oblastmi růstu v tomto regionu ještě po řadu let,“ uvedl Jim Cowles, generální ředitel Citi pro
region EMEA. „Jsme přesvědčeni, že trojice trendů – urbanizace, digitalizace a globalizace –
bude i nadále na naší straně a bude přispívat k dlouhodobé ziskovosti těchto oblastí naší
činnosti,“ doplnil Cowles.
Anil je u Citibank veterán – svoji pracovní dráhu u společnosti zahájil v Indii v roce 1992 a od
té doby získal rozsáhlé zkušenosti v oborech retailového bankovnictví a karet v celé řadě
teritorií. Anil řídil průkopnickou iniciativu Citibank Suvidha v Indii, podílel se na proměně
konkurenčního prostředí v Singapuru a uváděl na trh kreditní karty Ultima i Prestige. Kromě
toho na úrovni jednotlivých zemí úzce spolupracoval na zvyšování ziskovosti retailového
bankovnictví cestou zapojení klientů a cenově atraktivních nabídek.
„Těším se na výzvu, kterou řízení retailového bankovnictví, kreditních karet a wealth
managementu v rámci Citi v regionu EMEA představuje,“ řekl Anil Wadhwani, a doplnil:

„Naše strategie v regionu odpovídá obecnému strategickému směřování banky, jehož
jádrem je poskytování jedinečného geografického záběru Citi a jejích zkušeností na
rozvíjejících se trzích spotřebitelům v největších městech celého světa. Zaměříme se na
službu zákazníkům opírající se o vyspělost našich pracovníků, produktů i platformy. Jsem
přesvědčen, že naše retailové bankovnictví v regionu EMEA má dobrou výchozí pozici
k budoucímu růstu.“
Divize retailového bankovnictví Citi strategicky sídlí v největších městech světa a poskytuje
služby v oborech retailového bankovnictví, bankovnictví pro malé podniky, korporátního
bankovnictví, wealth managementu, hypotéčních úvěrů a kreditních karet více než 100
milionům zákazníků ve 36 zemích. Citi je největším vydavatelem kreditních karet na světě a
má k dispozici globální síť zhruba 3 800 poboček ve více než 700 městech celého světa.
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