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Реструктуризация БТА Банка была признана лучшей сделкой 
в ходе юридического форума Eurolawyer 2011 

Алматы, 14 июня 2011 года – На церемонии награждения номинантов Eurolawyer 
Awards 2011, проходившей 2 июня в Лондоне в рамках ежегодного юридического 
форума Eurolawyer 2011, БТА Банк получил награду «Лучший юридический 
департамент СНГ в области сопровождения реструктуризации и работы с 
проблемными активами». От имени БТА награду получил г-н Фрэнсис 
Фитцерберт-Брокхоулз, управляющий партнёр White&Case, – компании, 
оказывающей Банку юридические и консультационные услуги по 
реструктуризации. 

По мнению г-на Грэхэма Конлона, партнёра компании CMS Cameron McKenna, – 
генерального спонсора Eurolawyer Awards 2011, «Реструктуризация БТА стала 
одной из лучших сделок в СНГ, поэтому судейская коллегия приняла решение о 
присуждении Банку данной награды». 

Юридический форум Eurolawyer ежегодно собирает ведущих юристов из Европы и 
стран СНГ. В его рамках проводится Eurolawyer Awards – церемония награждения 
ведущих юридических департаментов компаний из стран Европы и СНГ, 
отличившихся в различных направлениях международной юридической практики. 

В 2011 году в рамках Eurolawyer Awards была учреждена номинация «Лучший 
юридический департамент СНГ в области сопровождения реструктуризации и 
работы с проблемными активами», среди номинантов на её получение 
значились такие компании как «Альянс Банк», Heineken, «Энергорынок Украины» 
и «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича». 

Более подробную информацию о форуме Eurolawyer и церемонии награждения Eurolawyer Awards 
можно получить по адресам www.eurolawyer.org.uk и awards.eurolawyer.org.uk. 

Между тем, 18 мая БТА Банк и его компания-консультант Ogilvy Public Relations 
Worldwide получили награду за лучшую финансовую коммуникационную кампанию 
2010 года, присуждаемую в рамках церемонии награждения номинантов SABRE 
Awards. В этом году церемония SABRE Awards проводилась в Праге. 

Как заявил г-н Оуэн Нанлохи, консультант Ogilvy Public Relations Worldwide, «Мы 
рады, что совместная работа с БТА над коммуникационной кампанией в рамках 
реструктуризации обязательств банка была вознаграждена по заслугам. Тот факт, 
что БТА и Ogilvy получили награду «Лучшая финансовая коммуникационная 
кампания в регионе EMEA» (Европа, Ближний Восток, Африка) от SABRE 
является доказательством действительно эффективной и креативной работы над 
уникальной PR-кампанией». 



SABRE Awards (Superior Achievement in Branding and Reputation) – международная 
премия, присуждаемая за выдающиеся достижения в области брендинга и 
репутационного менеджмента, учрежденная авторитетным международным 
изданием об индустрии PR – The Holmes Report.  

Ежегодно в SABRE Awards участвуют лучшие коммуникационные кампании из 
стран Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-
Тихоокеанского региона, демонстрирующие высокие уровни креатива и 
эффективности. В 2011 году на участие в SABRE Awards поступили заявки от 4 
тысяч компаний из 40 стран мира. 

Более подробную информацию о премии SABRE Awards можно получить по адресу: 
blog.holmesreport.com/index.php/author/sabre (на английском языке). 

Контакты для СМИ: 

тел. +7(727) 312 24 26, 261 89 28 
e-mail: pr@bta.kz 
www.bta.kz 



 
 
Баспасөз-релиз 
 

БТА Банкін қайта құрылымдау Eurolawyer 2011 заң форумы 
барысында үздік мəміле болып танылды 

Алматы, 2011 жылғы 14 маусым – Eurolawyer 2011 жыл сайынғы заң форумы 
аясында 2-маусымда Лондонда өткізілген Eurolawyer Awards 2011 номинанттарды 
марапаттау рəсімінде, БТА Банкі «Қайта құрылымдауды жүргізу жəне 
проблемалық активтермен жұмыс істеу саласы бойынша ТМД-ның үздік заң 
департаменті» марапатына ие болды. Сыйды БТА-ның атынан White&Case – 
Банкке қайта құрылымдау бойынша заң жəне кеңес беру қызметтерін көрсететін 
компанияның Басқарушы серіктесі - Фрэнсис Фитцерберт-Брокхоулз мырза алды. 

Eurolawyer Awards 2011 Бас демеушісі - CMS Cameron McKenna компаниясының 
серіктесі Грэхэм Конлон мырзаның пікірі бойынша, «БТА қайта құрылымдау ТМД-
дағы үздік мəмілелердің бірі атанды, сондықтан төрешілер алқасы Банкке осы 
марапатты ұсыну туралы шешім қабылдады».  

Жыл сайын Eurolawyer заң форумы Еуропа жəне ТМД елдерінің жетекші 
заңгерлерін жинайды. Оның аясында Eurolawyer Awards – халықаралық заң 
тəжірибесінің əртүрлі бағыттарында ерекшеленетін Еуропа жəне ТМД елдеріндегі 
Компаниялардың жетекші заң департаменттерін марапаттау салтанаты өткізіледі. 

2011 жылы Eurolawyer Awards аясында «Қайта құрылымдауды жүргізу жəне 
проблемалық активтермен жұмыс істеу саласында ТМД үздік заң 
департаменті» номинациясы бекітілді, осы марапатты алу үшін номинанттар 
арасында «Альянс Банк», Heineken, «Энергорынок Украины» жəне 
«Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» сияқты компаниялар 
болды. 

Eurolawyer форумы жəне Eurolawyer Awards марапаттау рəсімі туралы толық ақпаратты 
www.eurolawyer.org.uk жəне awards.eurolawyer.org.uk мекенжайлардан алуға болады. 

Сонымен бірге, 18 мамырда БТА Банкі жəне оның Ogilvy Public Relations Worldwide 
кеңесші-компаниясы SABRE Awards номинанттарды марапаттау рəсімі аясында 
берілген 2010 жылғы үздік қаржылық коммуникациялық кампаниясы марапатына 
ие болды. Осы жылы SABRE Awards рəсімі Прагада өткізілді. 

Оуэн Нанлохи мырза мəлімдегендей, Ogilvy Public Relations Worldwide кеңесшісі: 
«Банк міндеттемесін қайта құрылымдау аясында коммуникациялық кампания 
бойынша БТА-мен бірігіп атқарған зор еңбектің марапатталғанына өте 
қуаныштымыз» деді. БТА мен Ogilvy, SABRE ұсынған «EMEA аймағындағы үздік 
қаржылық коммуникациялық кампания» (Еуропа, Таяу Шығыс, Африка) 
марапатын алуы PR-кампаниясының тиімді жəне креативті жұмысының дəлелі 
болып табылады». 



SABRE Awards (Superior Achievement in Branding and Reputation) – The Holmes 
Report - PR индустриясы туралы беделді халықаралық басылыммен құрылған 
брендинг жəне репутациялық менеджмент саласында зор жетістіктер үшін 
берілетін халықаралық сыйлықақы.  

Жыл сайын SABRE Awards креативтің жəне тиімділіктің жоғары деңгейін 
көрсететін Солтүстік Америка, Еуропа, Таяу Шығыс, Африка жəне Азиялық-Тынық 
мұхит аймағы елдеріндегі үздік коммуникациялық кампаниялар қатысады. 2011 
жылы SABRE Awards қатысуға əлемнің 40 елінен 4 мың компаниядан өтінімдер 
келіп түсті. 

SABRE Awards сыйлықақылары туралы толық ақпаратты: 
blog.holmesreport.com/index.php/author/sabre (ағылшын тілінде) мекенжайы бойынша алуға болады. 

БАҚ байланыс телефондары: 

тел. +7(727) 312 24 26, 261 89 28 
e-mail: pr@bta.kz 
www.bta.kz 


