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Νέα Head of Wholesale Banking στην HSBC Ελλάδας  

 

Η κυρία Αλεξάνδρα Κονίδα αναλαμβάνει Managing Director, Head of Wholesale 

Banking στην ΗSBC Ελλάδας, με ισχύ από τις 27 Ιανουαρίου 2020.  

Η κ. Αλεξάνδρα Κονίδα, μέχρι πρότινος Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών στη 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), έχει εργαστεί ως ανώτερο διευθυντικό 

στέλεχος στους τομείς επιχειρηματικής και επενδυτικής τραπεζικής στην Citigroup και την 

Bank of America ενώ διατέλεσε Οικονομική Διευθύντρια και Treasurer σε μεγάλη 

ελληνική βιομηχανική εταιρεία.  

Η κ. Κονίδα είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) 

και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο INSEAD. 

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Λέσχης μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών 

Συμβουλίων Εταιρειών και μέλος της Επιτροπής Women in Business του Ελληνο-

Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. 

Ο Peter Yeates, CEO της HSBC Ελλάδας, δήλωσε: «Καλωσορίζω την Αλεξάνδρα στην 

HSBC και της εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο της ρόλο. Η εμπειρία της τόσο στον 

τραπεζικό κλάδο όσο και στον τομέα της βιομηχανίας θα ενισχύσει την εφαρμογή της 

στρατηγικής μας στην Ελλάδα, όπου επιδιώκουμε να εκμεταλλευτούμε το διεθνές μας 

δίκτυο προκειμένου να  συνδέσουμε τις ανάγκες των πελατών μας με ευκαιρίες ανά τον 

κόσμο. Είμαι πεπεισμένος ότι η Αλεξάνδρα θα εργαστεί για την περαιτέρω ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών ευκαιριών της HSBC στην Ελλάδα καθώς και για τη διαρκή βελτίωση 

της εξυπηρέτησης των πελατών μας».  

#τέλος# 

Ο Όμιλος HSBC  

Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Ο Όμιλος 

εξυπηρετεί εκατομμύρια πελάτες σε 65 χώρες και γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη, την Ασία, τη 

Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Με ενεργητικό που ξεπέρασε τα 2.73 δις 

δολάρια ΗΠΑ στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, η HSBC είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως.  

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, υποκατάστημα Αθηνών, δεν συμβουλεύει με το 
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παρόν, δεν δέχεται καμία υποχρέωση και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την απόφαση του 
αναγνώστη που τυχόν βασίστηκε στην ενημέρωση αυτή. 

 

#τέλος όλα# 


