SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, 22. junij 2020

UniCredit obdržala naziv najboljše skrbniške banke v CEE ter s strani Global Finance
prejela tudi nazive v petih posameznih državah
Skupina UniCredit je s strani uredništva revije Global Finance že 11. leto zapored prejela priznanje za
Najboljšo skrbniško banko na področju Srednje in Vzhodne Evrope. Posamezne nagrade za Najboljšo skrbniško
banko so dobile tudi članice skupine UniCredit v Avstriji, Bolgariji, na Madžarskem, v Srbiji in Sloveniji.
Pri določanju zmagovalcev leta 2020, institucij, ki zagotavljajo najboljše rešitve za posamezno regijo oz. državo, je
uredništvo revije Global Finance upoštevalo tržne raziskave, prispevke iz strokovnih virov, izkušnje uporabnikov
skrbniških storitev pa tudi informacije, posredovane s strani bank.
Kriteriji so vključevali kvaliteto odnosov s strankami, kakovost storitev, konkurenčne cene, učinkovito reševanje
izrednih primerov, tehnološke platforme, podporo strankam po izvedeni poravnavi, načrt neprekinjenega poslovanja
ter poznavanje lokalnih predpisov in praks.
Julia B. Romhanyi, vodja Poslovanja z vrednostnimi papirji v skupini UniCredit je dejala: “V skupini UniCredit smo
zelo ponosni na naše skrbniške storitve. Veseli nas, da smo svoj položaj potrdili – ne le kot najboljša skrbniška
banka v Srednji in Vzhodni Evropi, ampak tudi kot vodilna banka v številnih posameznih državah. Naše
osredotočanje na zagotavljanje kakovostnih, prilagojenih in digitalnih rešitev je bilo osrednjega pomena pri našem
delu v preteklih letih. Veseli nas, da so naša nenehna prizadevanja v regiji prepoznana. To je tudi odraz naše
predanosti med nedavno pandemijo, ko smo neprekinjeno zagotavljali kakovostne storitve. Zelo sem ponosna na
ekipe iz vseh držav, v katerih smo prisotni, saj nam njihova predanost omogoča ohranjati vodilno vlogo in
zagotavljati odličnost pri odnosu s strankami, poprodajnih aktivnostih in upravljanju z vrednostnimi papirji.”
Skupina UniCredit
UniCredit je enostavna, uspešna, vseevropska komercialna banka, s povsem integriranim poslovanjem s podjetji in
investicijskim bančništvom, ki svoji obsežni bazi strank omogoča dostop do edinstvene poslovne mreže v zahodni,
srednji in vzhodni Evropi. Z lokalnim in mednarodnim znanjem podpira svoje stranke ter jim zagotavlja edinstven
dostop do vodilnih bank na svojih 13 ključnih evropskih trgih: v Italiji, Nemčiji, Avstriji, Bosni in Hercegovini,
Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem in Madžarskem ter v Romuniji, Rusiji, na Slovaškem, v Srbiji in Sloveniji. Z razvejano
mednarodno mrežo predstavništev in podružnic je UniCredit strankam v pomoč v dodatnih 18 državah po svetu.
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