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Comunicat de presă 

 

BANCA TRANSILVANIA ISI INTARESTE PREZENTA PE PIATA DE LEASING 

 

- Banca Transilvania a achiziţionat acţiuni ale companiilor  

MEDICREDIT LEASING IFN S.A. şi BT FINOP LEASNING IFN S.A. - 

 

Cluj-Napoca, 3 ianuarie 2007 – In urma cumpărării şi subscrierii de acţiuni ale companiei MEDICREDIT 

LEASING IFN S.A., Banca Transilvania deţine în prezent 38,89% din capitalul social al acesteia. Firma 

are ca obiect de activitate leasingul operaţional şi financiar pentru achiziţionarea de echipamente 

medicale. In plus, Banca Transilvania deţine, în urma plasamentului de capital făcut prin                                      

BT Investments SRL – companie a Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA – 51% din capitalul social al 

societăţii BT FINOP LEASING IFN S.A., a cărei activitate este reprezentată de intermedierile 

financiare. 

 

Banca Transilvania are în prezent la S.C. MEDICREDIT LEASING IFN S.A. 13.191 de acţiuni nominative, 

în valoare de 1.319.100 RON, sumă subscrisă şi vărsată în întregime, în RON, plata fiind făcută, de 

către bancă, la data de 20.12.2006. Banca are opţiunea de a achiziţiona, până la data de 31.07.2007 

cel puţin 50% + 1 acţiune din capitalul social al S.C. MEDICREDIT LEASING IFN S.A., fapt care îi poate 

conferi statutul de acţionar majoritar al firmei. 

 

Obiectivul acestor achiziţii este întărirea prezeţei Băncii Transilvania în domeniul leasingului, prin 

derularea unor activităţi de leasing operaţional şi cel destinat dezvoltării domeniului medical, alături 

de leasingul financiar. 

 

Banca Transilvania este componenta principală a Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA, cu sediul 

în Cluj-Napoca şi care a fost înfiinţat în anul 2003. Acesta răspunde cererii diversificate a pieţei prin 

oferta sa de servicii financiare integrate. Grupul cuprinde companii care îşi desfăşoară activitatea în 

diverse domenii de activitate, precum: financiar-bancar, asigurări, leasing, tranzacţii mobiliare, 

finanţarea consumatorilor, factoring şi administrarea afacerilor. 
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Banca Transilvania, în aproape 13 ani de activitate, a devenit o instituţie financiară cu reprezentare naţională, 

având în prezent 341 de unităţi şi apoximativ 4.500 de angajaţi. Cu o cotă de piaţă de 4,5%, Banca Transilvania 

se află în topul primelor 10 bănci din România, în funcţie de active. Este prima instituţie bancară din România 

cotată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în anul 1997. Activitatea Băncii Transilvania este organizată pe trei 

linii principale de afaceri – persoane fizice, IMM şi companii mari – pentru care banca are produse şi servicii 

specifice, precum şi un personal dedicat. Pentru rezultatele obţinute in decursul anului trecut,                       

Banca Transilvania a primit premiul „Banca Anului 2006” din partea revistei „Capital”. 

 

� www.bancatransilvania.ro. 

 

* * * 

 

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

Anca Rarău - Director Maketing, Laura Petrehuş - Senior PR Officer 

Tel.: 0264 407 150, fax: 0264 407 179 

E-mail: anca.rarau@btrl.ro, laura.petrehus@btrl.ro  

 


