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Sre~no
in uspe{no 2005!

Marjan Kramar

Spo{tovani, med na{imi strankami ste uspe{ni podjetniki, direktorji, predsedniki uprav, finan~niki. V Novi Ljubljanski banki smo ponosni, ker ste na{i partnerji. Po drugi strani pa je sodelovanje z vami izjemno velika zaveza, saj se zavedamo, da pri~akujete visoko kakovost, natan~nost brez odstopanj, hitre odzive, rezervne re{itve. Obljubljamo in ponujamo vam {irok
spekter finan~nih storitev. Na va{e zahteve se odzivamo hitro, kolikor je mogo~e. @elimo prepoznavati va{e finan~ne potrebe in predlagati re{itve, za katere menimo, da so glede na okoli{~ine
najustreznej{e.
V Skupini NLB je 48 dru`b, prek katerih lahko opravljate finan~ne posle v 16 dr`avah. V Skupini NLB je 13 bank, kjer podjetjem nudimo kakovostne storitve univerzalnega ban~ni{tva, ob
tem pa prek podjetij in bank zagotavljamo vso podporo mednarodnemu poslovanju, ponujamo
zavarovalni{ke storitve, lizing, upravljanje s premo`enjem. Storitvena paleta Skupine NLB je tako
reko~ neiz~rpen vir finan~nih kombinacij za vsak posel. Smo prepoznavna banka s tradicijo, na{a
kapitalska mo~ in prisotnost po Sloveniji in v tujini pa nas uvr{~ata v vrh finan~nega posredni{tva
te regije. Ob tem nam partnerstvo s Skupino KBC in Evropsko banko za obnovo in razvoj ponujata {tevilne povezave z vsemi finan~nimi centri sveta. Vse na{tete in {tevilne druge prilo`nosti
velja izkoristiti, saj bomo skupaj uspe{nej{i.
Poudariti moram {e najpomembnej{e dejstvo. V Skupini NLB {teje vsaka stranka. Zato smo se
organizirali na na~in, ki bi vam omogo~il kar najprijaznej{e stike z banko. Celotna finan~na storitev na enem mestu in prek ene osebe torej. Povpra{ajte za nasvet va{ega poslovnega skrbnika, ki
bo izpolnil va{a naro~ila, predlagal najbolj{e re{itve in po potrebi poiskal ustreznega sogovornika v Skupini NLB.
Letos smo na{e partnerske odnose odli~no zastavili in vse leto smo se sre~evali pri poslu in ob
{tevilnih drugih prilo`nostih. Tako bogatega sodelovanja si `elimo tudi v prihodnje. V banki se,
tako kot v vseh rasto~ih podjetjih, vsakodnevno sre~ujemo z dilemami, kako uskladiti rast,
stro{ke in u~inkovitost poslovanja. Zavedamo se, da ste pri svojih odlo~itvah za finan~ne posle
predvsem racionalni. Iz izku{enj pa vam {tevilni lahko povedo, da znamo prisluhniti ne le v obdobju intenzivne rasti, ampak tudi v obdobju zrelosti, ko se podjetja sre~ate s takimi in druga~nimi dilemami, ki jih pravi finan~ni nasveti lahko re{ijo. V Skupini NLB vam `elimo zagotoviti
finan~no re{itev za vsak posel.

Spo{tovane partnerice, spo{tovani partnerji,
v imenu uprave Nove Ljubljanske banke in v imenu Skupine NLB vam
`elim uspe{no leto 2005. Naj bo sre~no na vseh podro~jih.

Marjan Kramar, predsednik Uprave NLB
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