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BRD-Groupe Societe Generale in negocieri exclusive cu 
Groupama pentru  vânzarea pachetului de acţiuni deţinut la 
Asiban 
 
Bucureşti, 3 aprilie 2008. În urma primirii şi evaluării ofertelor de cumpărare 
pentru acţiunile companiei de asigurări Asiban, BRD - Groupe Société Générale 
anunţă ca s-a ajuns la un acord comun cu ceilalti actionari ai Asiban pentru 
vânzarea pachetului de acţiuni (25%) pe care îl deţine la societatea de asigurare, 
către Groupama International. In acest moment se desfăşoară negocieri exclusive 
care vizează definitivarea termenilor şi condiţiilor contractului. Contractul va face 
obiectul autorizărilor cerute de lege. Informaţii suplimentare privitoare la termenii 
tranzacţiei vor fi comunicate ulterior încheierii acesteia.  
 
Creată în 1996 de 4 importante bănci comerciale, Asiban este una dintre cele mai 
mari companii de asigurări de viaţă şi generale din România, ocupând locul trei în 
clasamentul companiilor de asigurări în anul 2007. În 2007, volumul primelor 
colectate de Asiban s-a ridicat la 185,8 milioane EUR, cu 39% mai mult decât în 
2006 şi cu 7% mai mult decât media pieţei.  
 
Groupama este una dintre cele mai importante companii de asigurări din Franţa şi 
Europa, cu o strategie care vizează profitabilitatea pe termen lung. Încă de la 
înfiinţarea ei, la sfârşitul secolului al XIX-lea, în scopul de a servi agricultura, 
Groupama a reprezentat un partener stabil de-a lungul tuturor schimbărilor sociale 
şi economice din ultimii 100 de ani. Compania a raportat în 2007 prime în valoare 
de 14,9 miliarde EUR.  
 
BRD - Groupe Société Générale are active ce depăşesc 11,5 miliarde EUR. Banca 
are peste 2,3 milioane clienţi şi operează o reţea de peste 800 de unităţi. BRD are 
cea de-a doua capitalizare bursieră la BVB.   
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