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Comunicat de presă, Cluj-Napoca, 23 octombrie 2007 
 
 

 

BANCA TRANSILVANIA SI-A MAJORAT PARTICIPATIA 

LA MEDICREDIT LEASING IFN S.A. 
 

Banca Transilvania deţine în prezent 57,39% din capitalul social al companiei           

Medicredit Leasing IFN SA, majorându-şi participaţia – de la 38,89% - prin achiziţie, 

respectiv subscriere de noi acţiuni emise.  

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, declară: “Ne focusăm din ce 

în ce mai mult pe susţinerea domeniului medical. Leasingul destinat dezvoltării acestui 

sector este una dintre soluţiile financiare pe care le propunem doctorilor”. 

 

Medicredit Leasing IFN SA, prima companie specializată exclusiv pe leasingul de 

echipamente medicale, a fost înfiinţată în anul 2003, devenind rapid lider de           

piaţă - poziţie pe care o deţine şi în prezent. Firma are ca obiect de activitate leasingul 

financiar destinat achiziţionării de echipamente medicale. Aceasta vine în sprijinul 

medicilor care doresc să înceapă sau să-şi extindă afacerea în domeniu, prin ofertare 

tehnică, consultanţă managerială şi soluţii de finanţare adaptate situaţiei clientului. Prin 

relaţia directă cu DIVIZIA PENTRU MEDICI, una dintre liniile de afaceri ale           

Băncii Transilvania, Medicredit Leasing IFN SA întăreşte garanţia pe care o conferă 

produselor şi serviciilor dedicate medicilor.  

 

“Suntem mândri că Banca Transilvania consideră compania Medicredit Leasing IFN SA un 

partener, un motor de creştere. Intrarea în rândul membrilor Băncii Transilvania ne va 

ajuta să ne menţinem şi pe viitor poziţia de lider în piaţa soluţiilor medicale integrate. 

Valoarea adaugată pe care o aducem investitorilor în acest domeniu este cea a 

consultanţei tehnice şi financiare, a dezvoltării planului de afaceri şi a studiului de 

fezabilitate a proiectului, precum şi a soluţiei personalizate” susţine Mugur Stancu, 

Directorul General al Medicredit Leasing IFN SA. 
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Grupul Financiar BANCA TRANSILVANIA, cu sediul în Cluj-Napoca, răspunde cererii 

diversificate a pieţei prin oferta sa de servicii financiare integrate. Companiile sale 

desfăşoară activităţi în diverse domenii de activitate, precum: financiar-bancar, asigurări, 

leasing, tranzacţii mobiliare, pensii private, finanţarea consumatorilor, factoring şi 

administrarea afacerilor. 
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Pentru informaţii suplimentare, vă rugam să contactaţi Direcţia Marketing a                      

Băncii Transilvania,  persoane de contact: 

Anca Rarau - 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 


