PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

KentBank otvorila predstavništvo u Istanbulu
Zagreb, 8. prosinca 2017. – KentBank d.d. je u studenom 2017. službeno otvorila Predstavništvo u
Istanbulu s ciljem jačanja trgovinske veze između Hrvatske i Turske.
Nakon uspjeha koji je polučio Turkish Desk u Zagrebu, osnovan 2015., KentBanka je odlučila otvoriti
Predstavništvo u Istanbulu. KentBank posebnu pažnju posvećuje gospodarskoj suradnji hrvatskih i
turskih tvrtki i kroz svoje specijalizirane odjele, Turkish Desk u Zagrebu i Predstavništvo u Istanbulu,
malim, srednjim i velikim poduzetnicima pruža informativno-savjetodavnu podršku u cilju jačanja
vanjskotrgovinskih poslova između Hrvatske i Turske.
Hrvatska godišnje u Tursku izvozi roba i usluga u vrijednosti od 108 milijuna EUR, a iz Turske uvozi robu
i usluge u vrijednosti od 240 milijuna EUR. i„Jasno je kako trgovinska razmjena između Hrvatske i Turske
ima neograničene mogućnosti, a KentBank je prepoznala taj neiskorišteni potencijal te je pravo mjesto
za uvozno-izvozne poslove,“ izjavio je povodom otvaranja Predstavništva u Istanbulu predsjednik
Uprave KentBank Ivo Bilić.
Kroz Turkish Desk u Zagrebu i Predstavništvo u Istanbulu, KentBank omogućuje malim, srednjim i
velikim poduzetnicima puni pristup sveobuhvatnim rješenjima za financiranjem poslovanja, kao i
pristup međunarodnim bankarskim proizvodima i uslugama. Banka ima za cilj stvarati nove poslovne
prilike za poduzetnike iz Hrvatske i Turske i biti most koji će spajati gospodarstva ove dvije zemlje.

Kontakt: Ured Uprave KentBank d.d., tel: 01/4981918; kentbank@kentbank.hr; www.kentbank.hr
Grayling d.o.o. tel: 01/4882860, e-mail: inga.vukasovic@grayling.com
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Izvor: Državni zavod za statistiku https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2017/04-02-

02_01_2017.htm

• KENTBANK d.d. Zagreb, Gundulićeva 1, upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080129579 •
• MB: 1263986 • OIB: 73656725926 • IBAN: HR5741240031011111116 • SWIFT: KENBHR22 •
• Temeljni kapital Banke u iznosu od : 278.011.800,00 kn uplaćen u cijelosti –ukupan broj izdanih dionica 73.161 - nominalne vrijednosti 3.800,00 kn svaka •
• Uprava Banke: Ivo Bilić (predsjednik), Fikret Kartal (član) • Predsjednica Nadzornog odbora: Meriç Uluşahin •

