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Comunicat de presă 

 

 

       BANCA TRANSILVANIA isi majoreaza participatia  

la BT ASIGURARI 
 

 

Cluj-Napoca, 3 octombrie 2007. In cursul zilei de astazi Banca Transilvania va 

achizitiona pachetul de 10% din capitalul detinut de SIF Banat Crisana la BT 

Asigurari, membra a Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA.  

 

Operatiunea are la baza un numar de 6.750.000 actiuni, tranzactionate la pretul de 

5.650.000 EUR (in echivalent lei la cursul BNR din ziua platii). Pachetul astfel 

dobandit reprezinta intreaga participatie detinuta de SIF Banat Crisana la BT 

Asigurari S.A. De asemenea, banca va achizitiona astazi si pachete mai mici de 

actiuni, reprezentand 0,0832% din capitalul societatii de asigurari, detinute de 

persoane fizice. 

 

Astfel, Banca Transilvania isi consolideaza pozitia de actionar majoritar la BT 

Asigurari, detinand in urma tranzactiilor mentionate, 89,9721% din capitalul acestei 

societati. 
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- - - - - - 

Banca Transilvania, în cei peste 13 ani de activitate, a devenit o instituţie financiară cu 

reprezentare naţională, având în prezent 410 de unităţi şi peste 5.200 de angajaţi. Banca 

Transilvania se află în topul primelor 5 bănci din România, în funcţie de active. Este prima 

instituţie bancară din România cotată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în anul 1997. 
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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.  

 www.bancatransilvania.ro 

 

- - - - - 

 

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

 Anca Rarău - Director Marketing, Laura Petrehuş - Senior PR Officer, Banca Transilvania 

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

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

 

 

 


