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Comunicat de presă 
 
 
 

BT Invest 1,  

un nou produs al Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA 

Fondul închis de investiţii este administrat de către BT Asset Management S.A.I. S.A. 

 

Cluj-Napoca, 28 noiembrie 2005 – Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a aprobat, în 

şedinţa din data de 21.11.2005, înregistrarea Fondului închis de investiţii BT Invest 1 în 

categoria “Alte organisme de plasament” (A.O.P.C.), destinate investitorilor calificaţi. Noul 

produs este administrat de către BT Asset Management S.A.I. S.A., societatea de 

administrare a activelor Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA. 

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, afirmă: “Lansarea acestui 

produs este un argument în plus al dorinţei noastre de a veni pe piaţă cu produse specifice, 

destinate atât pieţei de retail, cât şi investitorilor calificaţi. Evoluţia                               

BT Asset Management  S.A.I. S.A., cea mai nouă companie a Grupului Financiar             

BANCA TRANSILVANIA, vine să confirme oportunitatea deciziei Băncii Transilvania de a intra 

pe piaţa administrării de active”. 

 

Banca Transilvania a mai lansat, în luna septembrie a.c., două fonduri de investiţii 

administrate de către BT Asset Management S.A.I. S.A. Adăugarea lor în portofoliu a avut la 

bază ideea diversificării ofertei de produse şi servicii integrate ale grupului. BT Clasic şi     

BT Maxim constituie o alternativă de investiţii şi economisire pentru clienţii persoane fizice 

si juridice.  

 

La doar trei luni de la data lansării, performanţele celor două fonduri sunt semnificative. 

Astfel, în ceea ce priveşte valoarea unităţilor de fond, pana la data de 24.11.2005,             

BT Maxim a înregistrat o creştere de 9.6%, iar BT Clasic de 3.7%. In plus, valoarea activelor 

nete a celor două fonduri evoluat spectaculos, cota de piaţă deţinută fiind de 5,8% la 

sfârşitul lunii octombrie 2005.  
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Un pas important în strategia de creştere a fost demararea, în octombrie a.c., a activităţii 

de distribuţie a celor două fonduri prin intermediul reţelei de sucursale şi agenţii a        

Băncii Transilvania, fiind vorba de aproape 200 de entităţi operaţionale în toată ţara. 

 

BT Maxim şi BT Clasic sunt o alternativă de investiţii şi economisire, adresându-se în 

principal pieţei de retail. Ceea ce diferenţiază cele două fonduri de investiţii este structura 

de plasamente şi, implicit, profilul de risc.  

 

Radu Hanga, Director General al BT Asset Management S.A.I. S.A., declară: “Volumul scăzut 

al pieţei administrării de active şi contextul macroeconomic favorabil ne fac să avem 

încredere în potenţialul ridicat de creştere al acestui segment. Prin serviciile noastre vom 

căuta să adăugam valoare atât pentru clienţii noştri, cât şi pentru Grupul Financiar       

BANCA TRANSILVANIA”. 

 

 

DIRECTIA MARKETING 

 

 

Despre BT Asset Management S.A.I. S.A. (www.btassetmanagement.ro): Este una dintre 

subsidiarele Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA, având ca obiect de activitate 

administrarea activelor acestuia. Compania a fost înfiinţată în anul 2005, în Cluj-Napoca, 

având un capital social de 1 500 000 RON. Acţionarii principali sunt Banca Transilvania (90% 

din capitalul social) şi SIF Banat Crişana (10%). Sloganul BT Asset Management S.A.I. S.A. este 

“Profesioniştii lucrează împreună”, care stă la baza parteneriatului pe care o are cu toţi 

clienţii săi.  

* * * 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Directia Marketing, persoane de contact: Anca Rarău, 

Director Maketing, tel. 0264 407 150, fax: 0264 407 179, e-mail: anca.rarau@bancatransilvania.ro şi          

Laura Petrehuş, PR Officer, tel.: 0264 407 150,  fax: 0264 407 179, e-mail: 

laura.petrehus@bancatransilvania.ro.   


