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Comunicat de presă 
 
 

BANCA TRANSILVANIA  

SI-A MAJORAT PARTICIPAREA LA CAPITALUL SOCIAL AL ASIBAN 

 

 

Cluj-Napoca, 28 decembrie 2005 – Banca Transilvania a achiziţionat ieri un procent de 5% din 

capitalul social al ASIBAN, majorându-şi, astfel, participaţia de la 20% la 25% din capitalul 

societăţii de asigurare. BT este membru fondator al ASIBAN din anul 1996, alături de ISAF 

S.A. şi de alte 3 bănci: Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale şi CEC.  

 

Majorarea a fost efectuată ca urmare a vânzării acţiunilor deţinute de către ISAF S.A. 

 

Alături de Banca Transilvania şi-au majorat participaţiile şi ceilalţi acţionari, care au 

achiziţionat, de asemenea, câte 5% din capitalul social al ASIBAN. ISAF şi-a vândut astfel 

întregul pachet de acţiuni deţinut la societatea de asigurări, la un preţ total de 12 mil. EUR. 

 

Din acest moment, “fără îndoială, tranzacţia efectuată demonstrează încă o dată 

încrederea acordată societăţii noastre de cei 4 acţionari bănci comerciale. ASIBAN va 

beneficia în continuare de renumele şi garanţia celor patru acţionari ai săi” declară Mugurel 

Cerăceanu, Directorul General al societăţii. 

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, afirmă: “Această achiziţie este 

un argument în plus a faptului că BT apreciază rezultatele de până acum ale companiei 

ASIBAN şi crede în strategia sa de dezvoltare pe termen mediu şi lung”. 
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Despre Banca Transilvania (www.bancatransilvania.ro): BT este piesa centrală a Grupului 

Financiar BANCA TRANSILVANIA, cu sediul în Cluj-Napoca. Este prima instituţie bancară din 

România, care a fost cotată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în octombrie 1997. După 

aproape 12 ani de activitate, a devenit unul dintre cei mai atractivi emitenţi la BVB. Cu 

peste 200 de unităţi în întreaga ţară, Banca are o cotă de piaţă de peste 3,5%, aflându-se în 

topul primelor 10 bănci din România, în funcţie de active. Datorită rezultatelor obţinute în 

acest an, BT a primit premiul “Banca Anului 2005” din partea revistei “Bucharest Business 

Week”. 

 

* * * 

 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing, Banca Transilvania, persoane de 

contact: 

 

Anca Rarău, Director Marketing, tel.: 0264 407 150, e-mail: anca.rarau@btrl.ro 

Laura Petrehuş, PR Officer, tel.: 0264 407 150, e-mail: laura.petrehus@btrl.ro  


