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DenizBank AG, Viyana’da Hizmet Verdiği
Genel Müdürlük Binasını Satın Aldı
Avusturya ve Almanya’daki köklü yapılanması ile geniş bir müşteri kitlesine hizmet veren
DenizBank AG, bu ülkedeki büyüme planları çerçevesinde 1996 yılından beri faaliyetlerini
sürdürdüğü Viyana’daki Genel Müdürlük hizmet binasını satın aldı.
DenizBank AG’nin satın alımını gerçekleştirdiği ve merkez birimlerinin yer aldığı Viyana Thomas-KlestilPlatz’daki Genel Müdürlük binası, kentin en önemli iş merkezlerinden biri olan Town Town’da 5.700 m2
kullanım alanına sahip bulunuyor.
Avusturya ve Almanya’daki köklü yapılanması ile geniş bir müşteri kitlesine hizmet veren DenizBank AG,
bu iki ülkedeki 34 şubeden oluşan hizmet ağına sene sonuna kadar 10 şube daha eklemeyi planlıyor.
Banka bu çerçevede atmış olduğu adımlarla, sağlıklı büyümeyi hem şubelerinde hem de merkezde
devam ettirerek müşterilerine daha yakın ve etkin bir hizmet sunmayı hedefliyor.
DenizBank AG Genel Müdürü Ahmet Mesut Ersoy bu hedefler doğrultusunda yapılan çalışmalara
ilişkin yaptığı açıklamasında; “2013 ve özellikle 2014 yılında yoğun şube açılış atağımız ile birlikte, Genel
Müdürlük’teki merkez birimlerinin iş hacmi de artış gösterdi. Kurumsal yapılanmamız çerçevesinde,
bankamızın sağlıklı ve istikrarlı büyümesine paralel olarak, yaklaşık 400 çalışanımıza ve 160.000‘i aşkın
müşterimize duyduğumuz sorumluluktan dolayı söz konusu satın almayı gerçekleştirmeye karar verdik“
dedi.
DenizBank AG’nin Genel Müdürlük binasının yer aldığı Town Town iş merkezi, çeşitli sektörlerde faaliyet
gösteren firmaların toplam 14.000’i aşkın çalışanını bünyesinde barındırırken hem şehir merkezi hem
havaalanına yakın konumu ve metro bağlantısı ile çok önemli bir altyapı avantajına sahip bulunuyor.
DenizBank AG’nin akıllı ofis sistemlerinin uygulandığı Genel Müdürlük binası, aynı zamanda modern
teknik donanımı ile Alman Consense “Sürdürülebilir Mimari“ kalite ödülüne de sahip bulunuyor.
DenizBank Hakkında
DenizBank, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlama hedefi ile bir kamu iktisadi
teşebbüsü olarak 1938 yılında kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding
tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından
Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren
DenizBank, 28 Eylül 2012 itibariyle Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank çatısı altında hizmet
vermeye devam etmektedir. DenizBank, kısa süre içerisinde Türkiye’nin sayılı bankalarından biri haline
gelmiştir. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket”
oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur. DenizBank Finansal Hizmetler
Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 739 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı
bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında; DenizBank'ın yanı sıra yedi yerli, üç
uluslararası finansal iştirak ile finansal olmayan üç yerli iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır.
DenizYatırım, Ekspres Menkul, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek

Varlık Yönetimi; Intertech, DenizKültür ve Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank
Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com, www.facebook.com/DenizBank, twitter.com/DenizBank
Sberbank Hakkında
Sberbank of Russia, Rusya’nın en büyük bankası ve önde gelen global bir finans kurumudur. Sberbank
Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde bulundurmakta olup ulusal ekonominin
ana kreditörü ve Rusya’nın en fazla mevduat toplayan bankasıdır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı
olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın
diğer hisseleri, yerli ve yabancı yatırımcılara aittir. Sberbank’ın 20 ülkede 110 milyondan fazla bireysel
müşterisi ve 1 milyon kurumsal müşterisi bulunmaktadır. 18.000’den fazla şubesi ile Rusya’daki en geniş
şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları İngiltere, ABD, Bağımsız Devletler
Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Türkiye ve diğer ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Sberbank, Rusya
Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir.
Resmi web sitesi: www.sberbank.ru
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