Η Παρευξείνια Τράπεζα υποστηρίζει την ανάπτυξη εμπορίου στην Ελλάδα
4 Ιουλίου 2019- Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ) τροφοδοτεί την
ανάπτυξη του εμπορίου στην Ελλάδα παρέχοντας εμπορική διευκόλυνση (Trade Finance Facility) 15
εκατομμυρίων ευρώ στην Eurobank Factors (EF). Η συμφωνία θα δώσει τη δυνατότητα στην Eurobank
Factors να χορηγήσει δάνεια σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
διεθνές εμπόριο, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση των εσόδων και της ανάπτυξης στη χώρα.
«Η διευκόλυνση αυτή θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν εμπορικές
σχέσεις με επιχειρήσεις της περιοχής, μεταξύ άλλων με εταιρείες από Βουλγαρία και Ρουμανία,
συμβάλλοντας έτσι στον επιδιωκόμενο στόχο της ΤΕΑΕΠ για περιφερειακή συνεργασία. Η συνεργασία
μας με την Eurobank Factors καταδεικνύει τη συνεχή δέσμευση της Παρευξείνιας Τράπεζας να στηρίζει
την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα», δήλωσε ο Πρόεδρος της
Παρευξείνιας Τράπεζας, κ. Ντμίτρι Πάνκιν.
«H σημαντική αυτή συνεργασία μας με την Παρευξείνια Τράπεζα εξυπηρετεί απόλυτα το στρατηγικό μας
σχέδιο για την ενίσχυση του διασυνοριακού μας επιχειρηματικού προφίλ υποστηρίζοντας εξωστρεφείς
εταιρείες και ενισχύοντας το περιφερειακό εμπόριο συνολικά. Το factoring αποδείχθηκε μία εξαιρετικά
αποτελεσματική επιλογή κατά την περίοδο της πρωτοφανούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυτή η
συνεργασία αποδεικνύει, με τον πλέον ενδεικτικό τρόπο, ότι τόσο η Eurobank όσο και η Παρευξείνια
Τράπεζα έχουν την ίδια οπτική για τη δυναμική του factoring», δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου,
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και Πρόεδρος της Eurobank Factors.
***********
Η Eurobank Factors ιδρύθηκε το 1999 στην Αθήνα ως 100% θυγατρική της Τράπεζας Eurobank. Η
εταιρεία, από την ίδρυσή της, παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών factoring και forfaiting στην τοπική
αγορά. Η Eurobank Factors κατέχει την 1η θέση της αγοράς factoring στην Ελλάδα αλλά έχει διακριθεί
και σε παγκόσμιο επίπεδο για τις υπηρεσίες που παρέχει στο εξαγωγικό και στο εισαγωγικό factoring
κερδίζοντας δύο φορές το πρώτο βραβείο σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που αποτελεί εξαιρετικό
επίτευγμα δεδομένου του διεθνούς ισχυρού ανταγωνισμού. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης
Factoring (E.E.F.), πλήρες μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης F.C.I. - Factors Chain International και
μέλος της I.T.F.A. - International Trade and Forfaiting Association. Ο Όμιλος Εurobank διατηρεί μονάδα
που προσφέρει υπηρεσίες factoring και στη Βουλγαρία, η οποία αντίστοιχα βρίσκεται στην 1η θέση στην
τοπική αγορά.
Η Τράπεζα Εμπορίου και Αναπτύξεως Ευξείνου Πόντου (Black Sea Trade & Development Bank)
είναι ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε από την Αλβανία, την Αρμενία, το
Αζερμπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την
Ουκρανία. Η έδρα της βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η Τράπεζα Εμπορίου και Αναπτύξεως Ευξείνου
Πόντου (Black Sea Trade & Development Bank) υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και την
περιφερειακή συνεργασία παρέχοντας δάνεια, πιστωτικές γραμμές, συμμετοχές σε ίδια κεφάλαια και
εγγυήσεις για projects και εμπορική χρηματοδότηση στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στις χώρες
μέλη της. Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Τράπεζας είναι 3,45 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα διαθέτει
πιστοληπτική διαβάθμιση «Α-» μακροπρόθεσμα από την Standard and Poor’s και «A2» από τη
Moody’s. Για πληροφορίες επισκεφθείτε το www.bstdb.org._

