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BERD a acordat BRD-Groupe Société Générale un credit în 
valoare de 200 milioane euro 

 
Bucureşti, 20 decembrie 2006. BRD-Groupe Societe Generale şi BERD au semnat 
astăzi un acord de împrumut în valoare de 200 milioane euro. Destinaţia creditului 
primit de BRD este susţinerea dezvoltării sectorului privat, inclusiv a întreprinderilor 
mici şi mijlocii, precum şi acordarea de finanţări cum sunt creditele ipotecare clientelei 
de persoane fizice din România.  
 
Împrumutul este structurat şi aranjat de BERD, care va deschide o parte din acesta 
spre sindicalizare. Partea de 70 de milioane de euro acordată direct de BERD va avea 
o maturitate de 7 ani, în timp ce suma sindicalizată, de 130 de milioane de euro, va 
avea o maturitate de 5 ani. 
 
Jean-Marc Peterschmitt, Director pentru relaţii bancare la BERD, a declarat că 
împrumutul va avea un impact important pentru România, atât în ceea ce priveşte 
sprijinirea creşterii competitivităţii întreprinderilor, cât şi prin susţinerea împrumuturilor 
ipotecare pentru persoane fizice. De asemenea, sindicalizarea creditului reflectă 
interesul băncilor comerciale internaţionale pentru România, a mai declarat dl. 
Peterschmitt.  
 
’’Aderarea României la UE va aduce noi provocări pentru băncile româneşti; acest 
împrumut ne va consolida poziţia de top pe care o deţinem deja pe piaţa reprezentată 
de sectorul privat din România’’, a declarat Patrick Gelin, Preşedinte-Director General 
al BRD-Groupe Societe Generale.    
 
BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă din România, cu active ce 
depăşesc 7 miliarde EUR. Banca are 2 milioane de clienţi şi operează o reţea de peste 
550 de unităţi. BRD are cea de-a doua capitalizare bursieră la BVB (aproximativ 3,8 
miliarde EUR) la 15 noiembrie 2006. 
 
BERD este cel mai important investitor în economia românească, angajând peste 3,2 
miliarde de euro în mai mult de 115 proiecte. Deţinută de 60 de state şi două instituţii 
interguvernamentale, BERD are ca obiectiv susţinerea tranziţiei de la economia 
centralizată la economia de piaţă, din ţările Europei Centrale până în cele din Asia 
Centrală.  
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