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COMUNICAT DE PRESA 
 

Cluj-Napoca, 26 aprilie 2007 – Consiliul de Administraţie al Băncii Transilvania a convocat, în data de 

25 aprilie a.c., Adunarea Generală a Acţionarilor, în Sedinţă Ordinară, respectiv Extraordinară. In 

acest context, au fost făcute cunoscute acţionarilor băncii realizările din 2006, precum şi  obiectivele 

propuse pentru anul în curs.  

 

La Adunarea Generală au fost prezenţi sau au fost împuterniciţi să participe acţionari care au 

reprezentat 56,19% (respectiv 2,210,126,444 de acţiuni) din totalul capitalului social al Băncii 

Transilvania. 

 

In cadrul Adunării Generale Ordinare au fost aprobate următoarele puncte cuprinse in  Ordinea 

de zi: 

- situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Ordinul BNR nr.5/2005 pentru 

exerciţiul financiar 2006, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul 

financiar, precum şi propunerea de repartizare a profitului; 

- descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul 2006; 

- fixarea remuneraţiei pentru administratori, pentru 2007; 

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli şi a programului de investiţii pentru anul 2007 

(planul de afaceri pe 2007);  

 

 

                        Mil. RON 

 
INDICATOR 

 

 
2005 

 
2006 

Venituri totale 387,11 547,21 

Cheltuieli totale 241,91 380,13 

Provizioane net 34,99 34,56 

PROFIT BRUT  110,21 132,52 

PROFIT NET 99,79 120,21 
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          RON 

        
PROPUNERE DE REPARTIZARE PROFIT 2006 
 

 
SUME  

Profit brut 132.516.588,86 

Impozit 12.304.179,31 

Profit net 120.212.409,55 

Repartizări din profit brut  

  1% fond de risc general 30.599.758,00 

  5% fond de rezervă legală 5.575.536,00 

Profit net ramas de repartizat 84.037.115,55 
Prime de emisiune 88.873.733,08 

Prime de conversie obligaţiuni în acţiuni 5.325.206,05 

Alte fonduri din profit net – din anii precedenţi 127.517,32 

Total de repartizat 178.363.572,00 

Capital social 393.354.862,20 

Randament lei / acţiune 453,44 

Randament RON / acţiune 0,0453 

Randament realizat 45,3% 

 

 

         Mil. EUR 

 
BUGET DE INVESTITII - 2007 

Sucursale 15.71  

Hardware 6.93 

Software 2.36  

Maşini 1.18  

Diverse 0.42 

Investiţie Bucureşti 6.94  

Amenajarea clădirii în care s-a extins Grupul Financiar 
BANCA TRANSILVANIA (Cluj-Napoca) 

 
2.08  

Total – Banca Transilvania 35.60  
Subsidiare  8.50  

Fond de pensii 3.50  

Medicredit 1.00  

Total subsidiare 13.00  

TOTAL INVESTITII 48.60  
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                   Mil. EUR 

 
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - 2007 

Venituri totale 796,79 

Cheltuieli totale 561,79 

Provizioane net 75 

PROFIT BRUT  160 

 

 

In cadrul Adunării Generale Extraordinare a fost aprobată, în unanimitate, majorarea capitalului 

social cu suma de 217.699.059 lei – prin emisiunea a 2.176.990.590 noi acţiuni cu valoarea nominală 

de 0,1 lei/acţiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea a trei surse de majorare, 

respectiv: 

 a)capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente în sold, potrivit bilanţului la 

31.12.2006, în sumă de 84.164.632 lei (din care 127.517,32 lei din anii precedenţi), respectiv 

emiterea unui număr de 841.646.320 noi acţiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune, în 

beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Bursa de Valori Bucureşti, la data 

de înregistrare stabilită de AGA, adică 11 mai 2007; 

 

 b) utilizarea primelor de emisiune integral încasate, în sumă de 94.198.940 lei, respectiv 

emiterea unui număr de 941.989.400 noi acţiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune, în 

beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Bursa de Valori Bucureşti, la data 

de înregistrare stabilită de AGA, adică 11 mai 2007;  

 

 c) noi aporturi în formă banească din partea acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor 

ţinut de Bursa de Valori Bucureşti, la data de înregistrare 11 mai 2007, în sumă de 39.335.487 lei, 

respectiv emiterea unui numar de 393.354.870 noi acţiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune. 

Preţul de emisiune pentru acţiunile aferente acestei surse de majorare este de 0,35 lei/acţiune. 

 

Ca urmare, fiecare acţionar înregistrat la data de înregistrare 11.05.2007 va avea dreptul de a 

subscrie câte 100 de acţiuni la fiecare 1.000 de acţiuni deţinute, la un preţ de 0,35 RON / acţiune, 

termenul limită de efectuare a subscrierii fiind 29.06.2007. 

 

Adunarea Generală a Acţionarilor a hotărât ca, în ceea ce priveşte acţiunile care vor rămâne 

nesubscrise în urma exprimării dreptului de preferinţă, Consiliul de Administraţie este mandatat să le 

vândă - fie prin includerea în programul de fidelizare a salariaţilor, fie către terţi şi salariaţi, la un 
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preţ superior, stabilit de către CA în raport de preţul de piaţă - opţiune care va fi raportată la 

numărul de acţiuni disponibile. 

 
 De asemenea, a fost votată completarea art. 6 în Actul Constitutiv, după cum urmează: obiectul de 

activitate cu urmatoarele activităţi potrivit CAEN: 6523 – alte tipuri de intermedieri financiare, 

activităţi de depozitare a fondurilor şi a activelor fondurilor de pensii, distribuirea de unităţi de fond 

ale fondurilor de pensii şi 6720 – servicii de intermediere în asigurări, servicii de consultanţă în 

domeniile asigurării şi garanţiilor pentru pensii, alte servicii auxiliare referitoare la asigurări şi 

garanţiile pentru pensii. 

 

O ţintă majoră a băncii, pentru anul 2007, este cea de a ajunge la 3,5 miliarde EUR – total active, 

respectiv la 2,2 miliarde EUR – total credite (retail: 40%, IMM: 18%, corporate: 42%).  

 

Şi în acest an, focusul va fi în continuare asupra creşterii calităţii oferite clienţilor         

Băncii Transilvania, avându-se în vedere produsele şi serviciile, cât şi pregătirea angajaţilor. In 

continuare, activitatea băncii va urmări respectarea principiilor de flexibilitate, rapiditate şi 

operativitate. In ceea ce priveşte cele trei linii principale de afaceri, banca îşi propune creşteri ale  

cotelor de piaţă îndrăzneţe, dar realiste, precum şi lansarea de produse care să anticipeze trendul 

pieţei. 

 

In 2007 vor fi investiţi peste 48 de milioane EUR pentru întregul Grup Financiar BANCA 

TRANSILVANIA, avându-se în vedere următoarele: extinderea reţelei de unităţi a băncii cu 100 de 

locaţii, perfecţionarea sistemului informatic şi a celui de carduri, precum şi dezvoltarea companiilor 

membre ale grupului financiar. 

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, declară: „Ne-am propus o ţintă 

îndrăzneaţă pentru acest an, aceea de a ajunge la un portofoliu de 1 milion de clienţi activi. Cu 

siguranţă, eforturile Băncii Transilvania se vor concentra pentru realizarea a ceea ce ne-am asumat 

în faţa acţionarilor noştri, pentru a continua povestea de succes a Băncii Transilvania”. 

 

DIRECTIA MARKETING 

 

 

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

având în prezent 367 de unităţi şi 5.000 de angajaţi. Cu o cotă de piaţă de 4,61%, 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 
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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 Maketing, Laura Petrehuş - Senior PR Officer 

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

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