
 

Η Postbank είναι η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία  σε όρους ενεργητικού και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων σε όλη τη 
χώρα και μια αξιόλογη πελατειακή βάση ιδιωτών, εταιρειών και φορέων. Τον Ιούνιο του 2022 ο BCRA (Bulgarian Credit Rating Agency) 
επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Postbank στο ΒΒΒ με σταθερή προοπτική. Μέσα σε λίγα χρόνια η Postbank ολοκλήρωσε δύο 
επιτυχημένες συμφωνίες, αποκτώντας και ενσωματώνοντας πρώτα τη μονάδα της Alpha Bank στη Βουλγαρία και μετά της Πειραιώς. 
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Postbank | Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 30 ετών παρουσίας στη Βουλγαρία 

«Μαζί, διαμορφώνουμε το μέλλον» 
 

Τριάντα (30) χρόνια επιτυχημένης πορείας στην αγορά της Βουλγαρίας συμπλήρωσε η Postbank, θυγατρική του 
Ομίλου Eurobank. Με αυτή την ευκαιρία διοργανώθηκε ειδική εκδήλωση με κεντρικό μήνυμα «Μαζί, διαμορφώνουμε 
το μέλλον», στο Grand Hotel Millennium στη Σόφια, την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022. Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, κ. Rumen Radev και ο Πρέσβης της Ελλάδος στη 
Βουλγαρία, κ. Δημήτριος Χρονόπουλος, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό. 
 
Η Πρόεδρος του Management Board & Διευθύνουσα Σύμβουλος της Postbank, κα Petia Dimitrova, στον χαιρετισμό 
της, καλωσόρισε τη Διοίκηση της Eurobank, που εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Φωκίωνα Καραβία, Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Eurobank, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία, Σταύρο Ιωάννου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της Τράπεζας και Μιχάλη Λούη, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Δραστηριοτήτων & Group Private 
Banking του Ομίλου Eurobank. 
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, κ. Rumen Radev, στον χαιρετισμό του υπογράμμισε την εδραίωση της 
ηγετικής θέσης που πέτυχε η Postbank στην τραπεζική αγορά της Βουλγαρίας, κάτι που, όπως πρόσθεσε, κατέστη εφικτό 
χάρη στην οραματική προσέγγιση της Διοίκησης, αλλά και προσωπικά της κας Petia Dimitrova, καθώς και συνολικά 
στην ομάδα της Τράπεζας που έχουν οδηγήσει την Postbank σε ηγετική θέση στην τραπεζική αγορά της χώρας και ως 
προς την προσφορά καινοτόμων προϊόντων. Αναφέρθηκε επίσης, στην απόδοση του φετινού βραβείου η «Τράπεζα της 
Χρονιάς» στην κa Dimitrova καθώς και στις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναλαμβάνει η Postbank. 
Μεταξύ αυτών, αναφέρθηκε στις συνεργασίες της Τράπεζας με μεγάλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στον κόσμο 
προσθέτοντας ότι η Postbank “δεν εντοπίζει απλά τις τάσεις που διαμορφώνονται στον τραπεζικό τομέα, τις επιχειρήσεις 
και την τεχνολογία, αλλά πέτυχε και να τις εφαρμόσει, πολύ γρήγορα, στην δραστηριότητά της στη Βουλγαρία”. Ο κ. 
Rumen ευχήθηκε στην διοικητική ομάδα και το προσωπικό της Postbank να συνεχίσει να παραμένει δίπλα στους πελάτες 
και τους συνεργάτες της και να εξακολουθήσει να κοιτά προς το μέλλον, με καινοτόμα προσέγγιση και αυτοπεποίθηση. 
 
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Βουλγαρία, κ. Δημήτριος Χρονόπουλος, ανέφερε: «Με την εξέλιξη της Postbank σε 
συστημική τράπεζα στην αγορά της Βουλγαρίας, οι ‘Ελληνες επιχειρηματίες έχουν βρει ένα σταθερό και αξιόπιστο 
σύμμαχο για τα επενδυτικά τους σχέδια, ενώ οι κάτοικοι της Βουλγαρίας έχουν βρει έναν αξιόπιστο εταίρο για να κάνουν  
τις καταθέσεις τους και να διαχειρίζονται τις χρηματοοικονομικές τους συναλλαγές. Έχοντας εδραιώσει ηγετική θέση στην 
αγορά της Βουλγαρίας, η Postbank έχει αναδειχθεί σε πρωτοπόρο, επενδύοντας στην καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες 
και ένα βιώσιμο μέλλον σύμφωνα με την ESG στρατηγική της» δήλωσε ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Βουλγαρία, στην 
ομιλία του. 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι για όσα έχει επιτύχει η 
Postbank κατά τη διάρκεια αυτών των 30 ετών. Σταθερά αναπτυσσόμενη, απολαμβάνει σήμερα ηγετική θέση στη 
βουλγαρική αγορά, χάρη στην εμπιστοσύνη των πελατών της, της βουλγαρικής κοινωνίας και φυσικά στην ενέργεια, τη 
δημιουργικότητα και τη δέσμευση των ανθρώπων της Postbank, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Η Eurobank, ένας 
διεθνής τραπεζικός όμιλος και ο μόνος ευρωπαϊκός που ήρθε στη Βουλγαρία στη δεκαετία του '90, υπογραμμίζει τη 
δέσμευση του στην επένδυσή του στην Postbank. Παραμένουμε ανοικτοί σε ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης σε αυτή 
την πολλά υποσχόμενη αγορά, εάν και όταν προκύψουν.». 
 
Η Πρόεδρος του Management Board & Διευθύνουσα Σύμβουλος της Postbank, κα Petia Dimitrova, κατά την ομιλία 
της στο πλαίσιο της εκδήλωσης δήλωσε: «Μέσα σε αυτές τις τρεις δεκαετίες, αποδείξαμε πως είμαστε μία από τις πιο 
επιτυχημένες συστημικές τράπεζες στη Βουλγαρία, εδραιώνοντας τη θέση μας ως αξιόπιστος εταίρος, εργοδότης και μια 
κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία. Εδραιωθήκαμε ως ένας οργανισμός τον οποίο εμπιστεύονται οι πελάτες και ο οποίος 
προσφέρει προσωποποιημένες λύσεις για το μέλλον τους. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας αποτυπώνεται στην ηγετική 
μας θέση στη βουλγαρική αγορά και στα εντυπωσιακά οικονομικά μας αποτελέσματα. Οι επιδόσεις μας είναι ισχυρές 
γιατί τις πετύχαμε μαζί, χάρη στο όραμα και την ενότητα της ομάδας της Postbank, στη διαρκή υποστήριξη από τον 
Όμιλο Eurobank, τους μετόχους μας και φυσικά στις εδραιωμένες, σχέσεις με εσάς - τους συνεργάτες και πελάτες μας - 
με τους οποίους δημιουργούμε, μαζί, το μέλλον.». 
 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν περισσότεροι από 300 προσκεκλημένοι, επικεφαλής επιχειρήσεων, αξιωματούχοι, 
συνεργάτες, πελάτες της Τράπεζας, στελέχη της Postbank αλλά και της Eurobank._ 


