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A&T Bank, son 3 yılın en hızlı büyüyen
bankası oldu
A&T Bank (Arap Türk Bankası A.Ş.), ekonomi ve iş yaşamı dergileri arasında
saygın bir yere sahip olan Forbes Dergisi’nin 2010 Banka Raporu’nda, küçük
bankalar arasında son 3 yılın en hızlı büyüyen bankası olarak yer aldı. Banka,
aynı zamanda 8 kat artış ile tüm bankalar arasında kârını en çok artıran banka
oldu. Rapora göre; A&T Bank’ın Türk hissedarları arasındaki Ziraat Bankası ve
Türkiye İş Bankası ise aktif kapasitesi açısından birinci ve ikinci sırada
bulunuyor.
Türk ve Kuzey Afrika-Orta Doğu Bölgesindeki işadamları arasında ekonomik ilişkileri
geliştirmek üzere kurulan A&T Bank, yatırımcılarının desteği sayesinde daha güçlü
sermayesi, yeni şubeleri ve geniş muhabir ağı ile büyümeye devam ediyor.
Forbes Dergisi’nin 2010 Banka Raporu’nda A&T Bank’ın aktifler, krediler, mevduat,
özkaynak, şube ve personel büyümesine dayanarak verilen büyüme puanlarına göre küçük
ölçekli bankalar arasında son iki yıldaki atağıyla 3 yıllık dönemde en hızlı büyüyen banka
olduğu belirtiliyor. Ayrıca A&T Bank, tüm bankalar arasında 2008’den 2009’a geçerken 8
katın üzerindeki kâr artışı ile listede kârını en çok artıran banka oldu.
Raporda, A&T Bank’ın Türk hissedarları Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası da 2010
yılında aktif kapasitesi açısından ilk iki sırada yer aldı.
2010’un ilk çeyreğinde başarılı bir büyüme gösteren A&T Bank, yeni pazarlardaki gelişimini
başarıyla sürdürüyor.

A&T BANK hakkında
1977 yılında kurulan A&T Bank, Libyan Foreign Bank (%62,37), Türkiye İş Bankası A.Ş. (%20,58), T.C. Ziraat
Bankası A.Ş. (%15,43) ve Kuwait Investment Co.’nun (%1,62) ortak girişim bankasıdır. Türk ve Kuzey Afrika,
Orta Doğu ülkelerindeki işadamları arasında bağlantı oluşturmak üzere, uluslararası para piyasaları, yabancı

para işlemleri ve global finans ve mevduat toplama faaliyetleri gibi her türlü bankacılık yapma iznine sahiptir.
A&T Bank, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleriyle ve uluslararası bankalarla olan mükemmel ilişkileri sayesinde
tüm bankacılık faaliyet alanları içinde kalan endüstriyel, ticari ve finansal işlemleri teşvik etmekte ve bunlar
arasında köprü ve lider banka olma hedefini gerçekleştirebilmek için tüm deneyim ve güçlü bağlarını ortaya
koymaktadır.
Banka, bugün itibariyle Türkiye çapında 6 şube ile hizmet vermektedir. Uzman ve deneyimli bir kadroya sahip
olan Banka, yurtiçi ve yurtdışı ticaret işlemlerinin yapılmasında ve doğunun ile batının en büyük şirketleriyle
bağlantı kurmakta müşteri ihtiyaçları doğrultusunda en iyi ve en güvenilir bilgi ve hizmeti sunmaktadır.

