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Comunicat de presă, 21 noiembrie 2007 
 
 
 
 

BANCA TRANSILVANIA A PRIMIT  

PREMIUL PENTRU CEL MAI ATRACTIV EMITENT LISTAT LA BVB 
 

Banca Transilvania a primit Premiul pentru cel mai atractiv emitent listat la Bursa de 

Valori Bucureşti în cadrul Galei Premiilor Pieţei de Capital, eveniment organizat de 

Asociaţia Brokerilor. Ajunsă la ediţia a VI-a, în cadrul acestei manifestări comunitatea 

brokerilor a acordat premii celor care au contribuit la dezvoltarea pieţei de capital.  

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, declară: “Banca Transilvania 

este prima instituţie bancară cotată la Bursa de Valori Bucureşti, în 1997. Am ajuns în 

prezent la o capitalizare bursieră de 1.447.246.820 EUR şi avem aproape 29.000 de 

acţionari. Banca s-a remarcat dintotdeauna prin transparenţă în comunicarea cu acţionarii 

şi prin randamente superioare oferite acestora. La bază a stat o strategie clară de 

dezvoltare a băncii, rezultate financiare pe măsura aşteptărilor, precum şi suportul 

acţionarilor în tot ceea ce facem”. 

 

Banca Transilvania a fost nominalizată şi la secţiunea “Premiul acordat unui emitent listat 

la Bursa de Valori Bucureşti pentru cea mai bună politică de acordare a dividendelor”, 

obţinând o parte semnificativă din opţiuni.  
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Banca Transilvania, în cei peste 13 ani de activitate, a devenit o instituţie financiară cu 

reprezentare naţională, având în prezent 424 de unităţi şi peste 5.500 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. 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.  
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 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  

 

 


