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Η HSBC ορίζει νέο CEO Ελλάδος 

Ο Peter Yeates αναλαμβάνει νέος Chief Executive Officer (CEO) της ΗSBC 

Ελλάδος, από τις 28 Ιανουαρίου 2019. Ο Peter Yeates διαδέχεται τον Steve Banner, 

ο οποίος ύστερα από τεσσερισήμισι χρόνια στην Ελλάδα ανέλαβε καθήκοντα CEO 

της HSBC Βερμούδων. 

Ο Peter Yeates διαθέτει περισσότερα από 30 έτη διεθνούς εμπειρίας σε διάφορους 

τομείς του τραπεζικού κλάδου όπως η Λιανική Τραπεζική, η Επιχειρηματική 

Τραπεζική, το Private Banking και η Στρατηγική. Έρχεται στην Ελλάδα από το 

Λονδίνο, όπου διατηρούσε στρατηγικό ρόλο στον τομέα Global Banking and Markets 

της Τράπεζας. Προηγουμένως, διατέλεσε για τέσσερα χρόνια CEO της HSBC 

Λιβάνου. 

Ο Chris Davies, CEO HSBC International τόνισε: «Θα ήθελα να εκφράσω την 

ευγνωμοσύνη μου στον Steve Banner, για το επίπεδο της ηγεσίας που επέδειξε κατά 

την διάρκεια αυτών των δύσκολων χρόνων για την ελληνική οικονομία διασφαλίζοντας 

ότι η HSBC παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες προς τους πελάτες της. Ο Peter Yeates, ο 

οποίος διαδέχεται τον Steve διαθέτει πολυετή διεθνή εμπειρία σε ρόλους στην Ασία, 

τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Είμαι πεπεισμένος ότι ο Peter θα συνεχίσει να 

επικεντρώνεται στη διαρκή βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών μας αλλά και να 

προάγει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για την HSBC στην Ελλάδα.» 

Ο Peter Yeates δήλωσε: «Το γεγονός ότι αναλαμβάνω CEO της HSBC Ελλάδας με 

τιμά ιδιαίτερα και ανυπομονώ να συνεργαστώ με την εξαιρετική ομάδα που υπάρχει 

στη χώρα, προκειμένου να ικανοποιήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες 

των πελατών μας σε αυτή τη σημαντική Ευρωπαϊκή αγορά».    
 

#Τέλος# 

Ο Όμιλος HSBC  

Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Ο 
Όμιλος εξυπηρετεί πελάτες σε όλο τον κόσμο από περίπου 3.800 γραφεία σε 66 χώρες και 
γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση 
Ανατολή και την Αφρική. Με ενεργητικό που ξεπέρασε τα 2.603δις δολάρια ΗΠΑ στις 30 
Σεπτεμβρίου 2018, η HSBC είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως.  
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Στην Ελλάδα ο Όμιλος HSBC δραστηριοποιείται από το 1981 με παρουσία στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη. Προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες αλλά και σε εταιρικούς και 
θεσμικούς πελάτες. 

 

Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί προτροπή ή 

συμβουλή για την αγορά ή την πώληση καταθέσεων, χρεογράφων, αγαθών ή άλλων 

επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών ή επενδυτικής συμφωνίας. Η HSBC France, Athens 

Branch δεν συμβουλεύει με το παρόν, δεν δέχεται καμία υποχρέωση και δεν αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε ευθύνη για την απόφαση του αναγνώστη που τυχόν βασίστηκε στην ενημέρωση 

αυτή. 

 

#Τέλος όλα# 

 

 

 


