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PRESS RELEASE
Prémios Exame - Banco BNI Europa considerado como Médio
ou Pequeno Banco que mais cresceu

Lisboa, 20 de dezembro de 2017

O BNI Europa foi ontem distinguido com o Prémio de Banco que Mais Cresceu na
categoria Médio ou Pequeno Banco, atribuído pela revista Exame em 2017 através de
uma análise realizada pela Deloitte e a Informa DB.
Este prémio tem especial relevância por ser exclusivamente baseado na avaliação de
três critérios de crescimento: Recursos Captados, Produto Bancário e Crédito
Concedido.
Este prémio veio juntar-se a outras distinções internacionais já conseguidas pelo Banco
BNI Europa em 2017, nomeadamente: “Best Internet Bank 2017” pela Global Business
Outlook, “Bank of the year” pela European Global Banking and Finance, “Best Digital
Bank” pelo Global Banking and Finance Review, “Excellence in growth for retail banking”
pela Finance Digest e “The Most Innovative Bank – Portugal” pela International Finance
Magazine . A título individual, o Eng.º Pedro Pinto Coelho, CEO do Banco BNI Europa, foi
distinguido pela ACQ (Aquisition Finance) com o prémio GAMECHANGER OF THE YEAR
2017 – Portugal.
Com três anos de existência, o Banco BNI Europa, é um banco digital, assente numa
plataforma inovadora estabelecendo parcerias com Fintech’s tendo como objetivo
acelerar o crescimento e a oferta de produtos e serviços, permitindo utilizar a tecnologia
mais avançada em termos de análise de risco, experiência do consumidor e entrada
rápida no mercado.
Esta estratégia permitiu ao Banco BNI Europa virar-se para o mercado europeu na
captação de depósitos, tendo em 2016 o crescimento dos seus recursos atingido
5191,6%, situação que lhe permitiu ganhar o prémio da Revista Exame.
Ao longo de 2017 o Banco BNI Europa deu continuidade à sua estratégia, tendo em
junho de 2017 os ativos crescido 37,0% no semestre, atingindo os quase 500M€. O
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produto Bancário cresceu 147,7%, fixando-se em 6,8M€, com o resultado líquido a
atingir os 2,7M€, permitindo recuperar dos prejuízos de 2016.
O Banco BNI Europa tem também vindo a especializar-se na gestão de soluções
alternativas de captação de recursos e de crédito, tendo já estabelecido parcerias com
12 Fintech’s europeias, através das quais disponibiliza depósitos a prazo e financia
operações de crédito em diversas jurisdições europeias. As operações de crédito
financiadas incluem crédito ao consumo a particulares e estudantes, crédito a PME’s,
incluindo-se factoring e financiamento imobiliário.
Esta estratégia permite ao Banco afirmar-se como um “Challenger Bank”, assente na
lógica de arquitetura aberta e na diferenciação. Este posicionamento permite ainda ao
Banco BNI Europa destacar-se como uma referência na nova geração “Fintech” de
Bancos Europeus e continuar com taxas de crescimento significativas.
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