
 

  خبر صحفي

  
 الدولية المصرفية األعمال قطاع على االستحواذ يعتزم "يونيون بانكير بريفييه"

 وٕادارة ثروات العمالء لـ"رويال بنك أوف سكوتالند" الخاصة
 

  2015مارس  27جينيف، 
 عناليوم ، الرائدة الخاصة السويسرية المصارف أحد ،)أيه إس - بي بي يو( يه"بريفي بانكير يونيون" بنك أعلن

رويال بنك أوف "وٕادارة ثروات العمالء لـ الخاصة الدولية المصرفية األعمال قطاع على االستحواذ على موافقته
الرامية إلى  "بي بي يو"ستراتيجية اُيعد خطوة محورية في سبيل تنفيذ فيما . المعروف باسم "بنك كوتس" "،سكوتالند

 .تعزيز حضوره العالمي، والتوسع في أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة
 

بالمملكة المتحدة،  متخصصبإنشاء مصرف  "رويال بنك أوف سكوتالند"وتأتي عملية الشراء هذه في أعقاب قرار 
والشرق األوسط، وسنغافورة، ويحتوي على أعمال تدار في العديد من مناطق العالم بما في ذلك سويسرا، وموناكو، 

  مليار فرنك سويسري. 30وهونك كونغ، ويقوم بإدارة أصول تزيد قيمتها عن 
  

العديد من األسواق التي يتمتع  في يه"بريفي بانكير يونيون" بنك مكانة بدعم كفيل االستحواذ هذا أن فيه شك ال ومما
 من كلٍّ للتوسع في  يه"بريفي بانكير يونيونمع خطط " فيها بتواجد قوي. كما يأتي هذا االستحواذ متناغماً  "كوتس"

كما سيعمل على  ك مثل منطقة الشرق األوسط، وآسيا.البن لدى األهم النمو السريعة واألسواقسويسرا، وموناكو، 
  تعزيز أصوله بشكل كبير في عدد من األسواق األوروبية المختارة.

  
"يأتي هذا االستحواذ ليؤكد : قائالً  بريفييه بانكير ليونيون التنفيذي الرئيس ،بيتشوتو دي جي علق الصدد، هذا وفي

 على التزامنا بتطوير أعمالنا في مجال إدارة الثروات للعمالء، كما يشكل خطوة بارزة في إطار استراتجيتنا التوسعية
يتمتع بنك "كوتس"  على وجه التحديد، حيث ،اآلسيوية األسواقخططنا في  بدعمهذا االستحواذ ويساهم . الطموحة

 بفرق الترحيب إلى نتطلعو . بشراكات متينة وقاعدة عمالء مهمة في تلك األسواق، التي تتمتع بإمكانيات نمو عالية
 اعملنا الجديدة في مختلف أنحاء العالم، ونحن على ثقة تامة بأن معرفتهم العميقة في مجال إدارة الثروات سيكون له

  وقع متميز على استثماراتنا".



 

 متينةيتمتع البنك بقاعدة مالية حيث ". بريفييه بانكير يونيونوسيستفيد العمالء من النهج االستثماري الذي يتبعه "
نتاجًا لنهجه المحافظ تجاه إدارة المخاطر، مما أتاح له إمكانية االستثمار في عدد من  ، جاءومعدل رأس مالي مرتفع

د أثبت البنك كفاءة تشغيلية عالية، كما أنه أثبت نجاحه في العديد من المجاالت التنموية. وباإلضافة إلى ذلك، فق
  تجارب االستحواذ السابقة، مما يضمن عملية انتقال سلسة للعمالء.

 على الحصول رهن زالي ال"تي سي كابيتال"، و و "بارتنرز كوروس" من بدعم ُنفذ قد هذا االستحواذ أن ُيذكرو 
" إلى الحصول على رخصة مزاولة أعمال مصرفية في بريفييه بانكير يونيونويسعى " .الالزمة الرسمية االعتمادات

  هونج كونج، وتخضع هذه العملية لموافقة هيئة التنظيم المحلية.
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 )UBPنبذة عن بنك يونيون بانكير بريفييه (

صنيفات ُيعد البنك واحًدا من الرواد في عالم البنوك الخاصة في سويسرا وأحد أكبر البنوك من حيث حجم رأس المال، بدخوله ضمن الفئة األولى لت
ينيف متخصص في مجال إدارة الثروات للعمالء، سواًء الثروات الخاصة أو ثروات المؤسسات. ويتخذ البنك من ج%. وهو بنك 29البنوك بنسبة بلغت 

بلغ إجمالي قيمة  2014ديسمبر  31مقًرا حول العالم، ُيذكر أنه في  20موظف موزعين على ما يزيد عن  1،300مقًرا له، ويعمل فيه ما يقرب من 
 مليار فرنك سويسري. 98.7األصول الخاصة بالعمالء الخاضعة لإلدارة 

  www.ubp.com: الموقع اإللكتروني
  


