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20.05.20

דירקטוריון בנק הפועלים אישר את מינויו של מר גיל קרני למנהל הפעילות בארה"ב. מר קרני מביא עמו כמעט שלושה עשורים של ניסיון ניהולי ובנקאי

עשיר בתחום האשראי העסקי והמסחרי בבנק לאומי ובעשור האחרון, בתפקידי ניהול משמעותיים באירופה. 

עיקר הפעילות העסקית הבינלאומית של בנק הפועלים מבוצעת באמצעות סניף ניו יורק, המתמקד בתחומי הפעילות הבאים: מתן שירותים בנקאיים

מקיפים הן לחברות ישראליות הפועלות בארצות-הברית והן לחברות ולקוחות מקומיים, הכוללים: אשראי, סחר-חוץ, פיקדונות ושירותי חדר עסקות.

כמו כן, לבנק יש נציגויות בניו ג'רסי, מיאמי ולוס אנג'לס. 

מנכ"ל הבנק, דב קוטלר מסר כי הוא בטוח שניסיונו הניהולי והבנקאי של מר קרני יתרום להמשך צמיחת הפעילות בארה"ב והודה למר גבי חמני, מנהל

הפעילות הפורש על תרומתו.

 

קרני בן 52, נשוי + 3, מתגורר בלונדון, בעל תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת הריוט וואט. 
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