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SPOROČILO ZA
JAVNOST
Ljubljana, 13. 3. 2019

Banka SKB najboljša banka v letu 2019 po oceni revije Global Finance
12. marca 2019 je revija Global Finance objavila imena 
najboljših bank v letu 2019 v srednji in vzhodni Evropi. V 
Sloveniji je imenovala za najboljšo v letu 2019 banko SKB.  

Zmagovalci letošnjih nagrad so tiste banke, ki so se skrbno 
posvetile potrebam svojih strank na zahtevnih trgih in dosegle 
boljše rezultate ter postavile dobre temelje za prihodnji uspeh. 
Objektivna merila, vključena pri ocenjevanju, so bila: rast 
premoženja, donosnost, geografski doseg, strateški odnosi, 
poslovni razvoj in inovacije pri produktih. Subjektivna merila, 
ki so jih vključili v  ocenjevanje, pa so bila mnenja analitikov 
kapitalskih naložb, bonitetne ocene, mnenja bančnih 
svetovalcev in drugih, ki so vključeni v bančno panogo. 

Revija Global Finance je bila ustanovljena leta 1987, izhaja v 50.050 izvodih in ima bralce v 188 državah. “To, kar je 
potrebno za uvrstitev med najboljše svetovne banke, je vse težje doseči. Pričakovanja strank o ponudnikih finančnih 
storitev še nikoli niso bila višja - prilagojeni izdelki, dostavljeni v realnem času s popolno varnostjo”, je povedal 
Joseph D. Giarraputo, založnik in uredniški direktor podjetja Global Finance. “Najboljše finančne nagrade Global 
Finance - zdaj že 26. let zapored - zagotavljajo kontinuiteto vpogleda v to, katere finančne institucije so inovativne in 
se prilagajajo spreminjajočim se razmeram.”

Dodatna pojasnila: 
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Skupina SKB

Skupino SKB sestavljajo banka SKB in njeni hčerinski družbi SKB Leasing in SKB Leasing Select. V Skupini SKB je 909 
zaposlenih, ki opravljajo bančne storitve in storitve lizinga za več kot 200.000 strank na slovenskem trgu. Skupina 
SKB je od leta 2001 sestavni del ene vodilnih evropskih finančnih skupin, Skupine Société Générale, za katero je več 
kot 150-letna zgodovina bančnega poslovanja in katere 147.000 zaposlenih nudi storitve 31-im milijonom strank. 

www.skb.si

Sledite nam na Facebook strani 
www.facebook.com/BankaSKB

Oglejte si naše posnetke na Youtube 
www.youtube.com/user/BankaSKB


