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INFORMAŢII PENTRU INVESTITORI 7 Octombrie 2008 
 
 
 
 

Erste Group – ajustare a estimărilor de profit net în 
2008 pentru a reflecta situaţia curentă de pe pieţele 
financiare  
 
 

• Profitul net aşteptat să crească cu mai mult de 50% incluzând contribuţiile din 
vânzarea operaţiunilor de asigurări  

• Fundamentele afacerii rămân solide: profitul operaţional aşteptat să se majoreze cu 
aproximativ 15% în 2008  

• Planul de finanţare pe 2008 finalizat înainte de termen şi la un cost mai redus decât 
estimările iniţiale, mulţumită creşterii susţinute a depozitelor 

• Indicele de adecvare a capitalului de rang I (Tier 1) estimat a atinge un maxim istoric de 
aproximativ 8% la finalul anului 2008  

• Capitalul tangibil estimat să crească până la 10 mld EUR la finele lui 2008 
• Costurile de risc confirmate la maximum 70 puncte de bază (bps) din media 

împrumuturilor către clienţi 
• Creşterea împrumuturilor către clienţi, de la începutul anului până în prezent, finanţată 

în totalitate din creşterea depozitele atrase de la clienţi 
 
 
Datorită deteriorării substanţiale a mediului financiar şi a incertitudinii crescânde în ceea ce priveşte 
perspectivele economice globale, Erste Group Bank AG îşi ajustează perspectivele de creştere a 
profitului net în 2008. Intensificarea turbulenţelor pe pieţele financiare şi subsecventa majorare a 
spreadurilor de credit au avut un impact negativ asupra rezultatelor din trading ale grupului şi vor 
determina în T3 evaluări negative adiţionale în portofoliul ABS/CDO (valori mobiliare la valoare justă şi 
disponibile pentru vânzare) de aproximativ 30 mil EUR. Cu toate acestea, în pofida deteriorării mediului 
de creditare, Erste Group se simte confortabil cu portofoliul său ABS/CDO şi continuă să nu aştepte 
amortizări.  
 
Perspectivele pentru creşterea profitul operaţional în 2008 şi 2009 se sprijină pe soliditatea modelului de 
afaceri al Erste Group bazat pe operaţiuni de retail banking în Europa Centrală şi de Est (ECE). 
Afluxurile susţinute de depozite în Austria şi ECE datorate unei largi şi diversificate baze de peste 16 
milioane de clienţi vor sprijini o creştere sustenabilă a creditării, menţinând în acelaşi timp un raport al 
creditelor din depozite sub 115%. Aceasta va contrabalansa o potenţială creştere mai înceată a 
veniturilor din segmente specifice precum Corporaţii de Grup & Investment Banking (Group Corporates 
& Investment Banking - GCIB) şi Pieţe de Grup (Group Markets - GM) şi, în consecinţă, perspectiva unor 
venituri mai scăzute din trading şi comisioane în acest segment, precum şi anticipata încetinire a 
creşterii veniturilor din comisioane în Austria dar şi estimările privind costuri de finanţare mai mari în 
2009.   
 
În acelaşi timp, Erste Group a reuşit să îşi îmbunătăţească substanţial capitalizarea. Rata de adecvare a 
capitalului de rang I (tier 1) este aşteptată să atingă aproximativ 8% la fârşitul anului 2008, în creştere de 
la 7% la sfârşitul lui 2007, sprijinită de vânzarea operaţiunilor de asigurări către Vienna Insurance Group 
la sfârşitul trimestrului 3, 2008. Această creştere s-a înregistrat în pofida unei majorări peste estimări a 
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activelor ponderate la risc, fapt parţial datorat prociclicităţii Basel II. Un focus susţinut asupra optimizăriii 
bilaţului va susţine perspectivele de consolidare a indicelui de adecvare a capitalului de rang I (tier 1).  
 
Erste Group şi-a acoperit nevoile de finanţare pe termen lung de 5 mld EUR în septembrie 2008. 
Costurile medii s-au situat la aproximativ 35 bps peste EURIBOR, cu mult sub estimarile iniţiale de 
40bps. În funţie de condiţiile de piaţă, Erste Group va începe pre-finanţarea pentru anul 2009 în T4 
2008, bucurându-se de abilitatea sa de a emite în următoarele 12 luni un pachet adiţional de obligaţiuni 
garantate (Pfandbriefe) în valoare de 2 mld de EUR. 
 
CEO-ul Erste Group, Andreas Treichl, a declarat: “Noi privim administrarea grupului dintr-o perspectivă 
pe termen lung şi de aceea luăm măsurile adecvate în condiţiile curente. De la începutul acestei crize 
fără precedent, în 2007, ne-am consolidat în mod proactiv bilanţul, în timp ce am păstrat abilitatea de a 
performa pe baza potenţialului de creştere în regiunea unde activăm”. 
 
Detalii privind perspectivele pentru 2009 vor fi comunicate cu ocazia publicării rezultatelor pe trimestrul 
al treilea 2008 şi în cadrul Zilelor Pieţelor de Capital din decembrie 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi: 
Erste Group, Relaţii cu Investitorii, Graben 21, 1010 Vienna, Austria, Fax: +43 (0) 5 0100 9 13112 
 
Gabriele Werzer,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 11286,  E-mail: gabriele.werzer@erstegroup.com 
Thomas Sommerauer,  Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 17326,  E-mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com 
Peter Makray,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 16878,  E-mail: peter.makray@erstegroup.com 
 
Puteţi descărca acest text şi de pe pagina noastră oficială, accesând http://www.erstegroup.com/investorrelations la secţiunea ştiri. 
 
 
 
Erste Group este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din Europa Centrală şi de Est. Cei peste 54.000 de angajaţi ai săi 
deservesc peste 16 milioane clienţi, în aproape 3.000 sucursale din opt ţări (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croaţia, 
Serbia şi Ucraina). La data de 31 iunie 2008, totalul activelor deţinute de Erste Group era de 214,2 miliarde EUR, profitul net de 636,6 milioane 
EUR, iar rentabilitatea capitalului angajat de 14,7 %. 
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INVESTOR INFORMATION Vienna, October 7, 2008 
 
 
 
 

Erste Group – adjusting 2008 net profit outlook 
to reflect current financial market environment 
 

• Net profit is expected to increase by more than 50% including 
the contribution from the sale of the insurance business 

• Operating profit expected to grow by about 15% in 2008  
• 2008 funding plan completed ahead of schedule and at lower 

than expected cost and supported by strong deposit growth 
• Tier 1 ratio to reach historic high of about 8% at YE 2008  
• Tangible equity set to increase to EUR 10bn at YE 2008 
• Risk costs confirmed at max 70bps of average customer loans 
• Year-to-date customer loan growth is fully funded by customer 

deposit growth 
 
Based on the substantial deterioration in the financial market environment and the increasing 
uncertainty regarding the global economic outlook, Erste Group Bank AG is adjusting its net 
profit growth outlook for 2008. The increasing turbulence in the financial markets and the 
subsequent widening of credit spreads have had a negative impact on the Group’s trading result 
and will lead to additional negative valuations in the ABS/CDO portfolio (Fair Value and 
Available for Sale) in Q3 08 of approx EUR 30m. However, despite this deterioration of the 
credit environment Erste Group remains comfortable with its ABS/CDO portfolio and continues 
to expect no impairments.  
 
The outlook for operating profit growth of about 15% in 2008 is based on the core strength of 
Erste Group’s retail business model in the CEE region. Strong deposit inflows in Austria and 
CEE thanks to the large and well-diversified retail customer base of more than 16 million will 
support sustainable loan growth while keeping the loan to deposit ratio below 115%. This will 
help to offset potentially slower revenue growth in specific segments such as Group Corporate 
& Investment Banking (GCIB) and Group Markets (GM), especially in the area of fee and 
trading income, as well as the anticipated slowdown in fee income in Austria and expectations 
for higher funding costs in 2009. 
 
At the same time Erste Group has managed to substantially improve its capital position. The YE 
2008 tier 1 ratio is expected to reach around 8%; up from 7% at YE 2007, supported by the sale 
of the insurance business to Vienna Insurance Group, which was completed in Q3 2008. This 



 
 

Erste Group is one of the leading financial providers in Central and Eastern Europe with its more than 54,000 employees. Erste Group serves 
over 16 million clients in almost 3,000 branches in 8 countries (Austria, Czech Republic, Slovakia, Romania, Hungary, Croatia, Serbia, Ukraine). 
As of 30 June 2008 Erste Group had EUR 214.2 billion in total assets, a half-yearly net profit of EUR 636.6 million and an after-tax ROE of 
14.7%. 
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rise is in spite of the stronger than expected increase in risk weighted assets, partly driven by 
the pro-cyclicality of Basel 2. An increased focus on optimising the balance sheet will support 
the outlook for a continued strengthening of the tier 1 ratio. 
Erste Group covered its long-term funding needs of EUR 5bn for 2008 by September 2008. 
Average costs were at around 35 bps, well below the originally expected 40bps above 
EURIBOR. Erste Group will start pre-funding for 2009, depending on market conditions, 
supported by the ability to issue an additional EUR 2bn of Pfandbriefe in the next 12 months. 
Erste Group CEO Andreas Treichl said: “We manage our Group for the long term and are taking 
the appropriate actions for the current economic environment. Since the beginning of this 
unprecedented crisis in 2007, we have proactively strengthened our balance sheet while 
maintaining our ability to deliver on the growth potential of our region.”  
More detailed guidance for 2009 and beyond will be provided with the Q3 results on 30 October 
2008 and at Erste Group’s Capital Markets Day in December 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For more information, please contact: 
Erste Group, Investor Relations, Graben 21, 1010 Vienna, Austria, Fax: +43 (0) 5 0100 9 13112 
 
Gabriele Werzer,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 11286,  E-mail: gabriele.werzer@erstegroup.com 
Thomas Sommerauer,  Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 17326,  E-mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com 
Peter Makray,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 16878,  E-mail: peter.makray@erstegroup.com 
 
This release is also available on our website at http://www.erstegroup.com/investorrelations  in the news section. 
 


