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UniCredit izbrala podjetji MSIN in Inea za program ELITE Londonske borze
• Program ELITE, ki je nastal v sodelovanju z Londonsko borzo, pomaga pri rasti podjetjem iz Srednje in
Vzhodne Evrope ter ustvarja podporno mrežo za ambiciozna mala in srednje velika podjetja v mreži
UniCredit CEE.
• Slovenski podjetji MSIN d.o.o. ter INEA d.o.o. sta med štirimi novo izbranimi podjetji za UniCredit CEE
Lounge ELITE program.
Slovenski podjetji MSIN d.o.o. ter INEA d.o.o. iz Ljubljane, sta med štirimi malimi in srednje velikimi podjetji, ki
so bila izbrana za tretji val UniCredit CEE Lounge, inovativne pobude, ki omogoča ambicioznim zasebnim
podjetjem pospešitev svoje rasti.
UniCredit CEE Lounge, del uspešnega programa ELITE, ki ga izvaja London Stock Exchange Group, se je začel
decembra lani, ko je bilo izbranih prvih 21 podjetij, ki sedaj začenjajo četrto serijo (od osmih) usposabljanj.
Aprila 2016 se je med sedmimi novo izbranimi podjetji uvrstilo šenčursko podjetje NiceLabel.
Po obetavnih rezultatih prvega vala izobraževanj bo UniCredit, v sodelovanju z London Stock Exchange Group, v
kratkem pozdravil drugo skupino izbranih strank ELITE UniCredit CEE Lounge programa. Podjetji MSIN ter INEA,
tako kot vsa druga sodelujoča podjetja, ki prihajajo iz držav Srednje in Vzhodne Evrope na priporočilo UniCredit
mreže, imajo velik potencial za nadaljnjo rast in so med vodilnimi v svoji panogi.
V program ELITE je vključenih več kot 450 mednarodnih podjetji, v njem sodeluje 150 svetovalcev in preko 100
vlagateljev.
Marko Mohar, generalni direktor MSIN d.o.o. je dejal: "Izobraževanje, ki smo ga v sklopu programa deležni,
omogoča širjenje znanja in pridobivanje dodatnih poslovnih kontaktov. Z osebnimi srečanji pridobimo tudi večje
zaupanje pri investitorjih in ostalih »dobaviteljih kapitala«, s tem pa tudi lažji dostop do dodatnih sredstev za
naše poslovanje. "
O vlogi in pomoči Banke UniCredit, je Peter Kosin, glavni direktor, INEA d.o.o. dodal: "Že s samo priporočitvijo v
program nam je Banka stopila nasproti. Vsekakor pa v prihodnje pričakujemo nadaljevanje in nadgradnjo
našega uspešnega sodelovanja. Predvsem je zame pomembno to, da so banka, ki poskuša biti podjetju partner,
se dviga nad samo servisiranje potreb z aktivnimi predlogi, s katerimi bi lahko izboljšali naše poslovanje."
"UniCredit je zelo stabilen partner z razvejanostjo in mrežo v Evropi in ostalih regijah, v katerih so prisotni.
Njihova bančna mreža nam namreč omogoča opravljati kompleksne transakcije in posle, s čimer je naše
poslovanje hitrejše in enostavnejše," je izjavil Marko Mohar, generalni direktor MSIN d.o.o.
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Andrea Diamanti, vodja poslovanja s podjetji in investicijsko bančništvo za Srednjo in Vzhodno Evropo skupine
UniCredit, je dodal: "Veseli smo, da našim strankam lahko svetujemo na inovativen način preko ELITE programa.
To predstavlja edinstveno priložnost za nas, da se naučimo več o potrebah in strategijah podjetji, medtem pa ta
podjetja lahko bolje spoznajo naše prednosti, naše strokovno znanje in možnosti naše poslovne mreže."
Luca Peyrano, CEO ELITE, je povedal: "Partnerstvo ELITE z UniCredit v regiji SVE postaja vse močnejše, kar se
kaže tudi z novo skupino ambicioznih podjetij, ki so se pridružila ELITE UniCredit CEE Lounge. Z UniCredit delimo
cilj zagotoviti najbolj dinamičnim evropskim podjetjem orodja in možnosti za njihovo nadaljnjo rast."
Elite program informira hitro rastoča podjetja o različnih možnostih financiranja, ki so jim na voljo in jih
pripravlja na srečanja z vlagatelji. Prav tako prinaša rastočim podjetjem možnost, da delijo najboljše prakse,
med seboj izmenjujejo ideje in iščejo skupne poslovne priložnosti. ELITE storitve so izdelane v skladu z
individualnimi potrebami vsakega izbranega podjetja za UniCredit CEE Lounge MSP, pri čemer skupina UniCredit
prispeva k modulom z usposabljanjem in mentorstvom ter zagotavlja dostop do svojih prilagojenih storitev.
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