Santander Totta é o Melhor Banco em Portugal,
segundo a revista Euromoney
O Banco Santander Totta foi distinguido pela conceituada revista Euromoney como o
"Melhor Banco a actuar em Portugal", no âmbito dos "Euromoney Awards
Excellence", que foram entregues numa cerimónia, ontem à noite, em Londres.

Para aferir estes resultados, a Euromoney baseou-se em indicadores como a rentabilidade,
a solidez, o crescimento e a eficiência, que têm caracterizado a performance do Banco.
Segundo a Euromoney, “mais uma vez, em todos os indicadores que medem a performance
bancária, o Santander Totta destacou-se da concorrência e venceu o prémio de ‘Melhor
Banco em Portugal”. A revista refere ainda que o Santander Totta “atendendo à performance
em 2009 - com um resultado líquido de 523 milhões de euros, core capital de 9,2%, return
on equity de 20,8% e uma taxa de morosidade de 1,3% - e no 1º trimestre de 2010,
conseguiu aumentar a sua liderança nestes indicadores”.

O Santander Totta tem vindo também a ser distinguido por outras prestigiadas publicações,
como a revista "The Banker" que, em 2009, elegeu o Santander Totta como o melhor Banco
a actuar em Portugal, e a revista Exame, que o distinguiu como o “Melhor Grande Banco do
Ano”. Já este ano, a revista “Global Finance” fez igual distinção ao eleger o Santander Totta
como o “Melhor Banco a actuar em Portugal”, tendo por base indicadores como o
crescimento em activos, a rendibilidade, o desenvolvimento de novos negócios e a inovação
de produtos.

A Euromoney, fundada em 1969, que comemora, portanto, este ano, o seu quadragésimo
aniversário, é reconhecida como líder em informação sobre banca e finanças internacionais,
tendo 145.000 leitores em todo o mundo, entre os quais se encontram altos quadros de
empresas de mais de 170 países.
Os seus prémios são uma referência no mundo da banca, ao distinguirem os melhores
Bancos a nível mundial, em diferentes categorias de negócio, e os melhores por regiões e
por país.
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