
 

INFORMAŢII PENTRU INVESTITORI Viena, 12 decembrie 2008 
 
 

Ziua pieţelor de capital: Erste Group continuă 
să vadă perspective de creştere solidă în 
Europa Centrală şi de Est 
 
 
• Perspectivele pentru 2008 sunt confirmate: un profit operaţional de +15% 
• Perspective pentru 2009: profit operaţional în jur de +10%, o creştere a costurilor nu mai 

ridicată de 3,5% 
 
 
În cadrul Zilei Pieţelor de Capital, organizate astăzi, managementul Erste Group Bank AG a confirmat 
obiectivul de a atinge un profit operaţional cu circa +15% mai ridicat decât cel din exerciţiul precedent. 
 
În prezentarea sa, Andreas Treichl, CEO al Erste Group, a punctat faptul că situaţia economică în ţările 
principalelor pieţe pe care este prezent grupul se va deteriora, într-adevăr. Cu toate acestea, statele 
Europei Centrale şi de Est vor înregistra în continuare creşteri, perspectivele lor economice fiind 
semnificativ mai bune faţă de statele Europei Occidentale. Având în vedere aceste estimări 
macroeconomice la nivel regional, şi pe baza unei structuri operaţionale concentrată pe segmentele IMM 
şi retail, deservind cu succes peste 16 milioane de clienţi, se aşteptă o continuare a evoluţiei pozitive a 
activităţii şi pe parcursul anului viitor. 
 
„Orientarea noastră către client combinată cu excelenta poziţionare geografică, vor avea o influenţă 
pozitivă şi pe parcursul anului viitor asupra serviciilor noastre de bază: creditare şi economisire”, a 
afirmat Treichl, care a adăugat apoi: „în prezenta situaţie economică nu există nicio altă regiune decât a 
noastră unde aş prefera să fiu prezent ca bancher. Deşi pieţele de bază ale regiunii Erste Group - 
Republica Cehă, Slovacia, România şi Austria - au problemele lor individuale, per ansamblu, acestea 
sunt mult mai bine poziţionate pentru a face faţă acestei crize, în comparaţie cu restul Europei. În plus, 
creşterile solide şi continue ale veniturilor noastre demonstrează avantajele unui model de afaceri 
orientat către retail.” 
 
Per total, Erste Group prognozează o îmbunătăţire a profitului operaţional cu aproximativ 10% în 2009. 
Acest obiectiv va fi susţinut de măsuri de optimizare a costurilor, care vor limita creşterea acestora pe 
parcursul exerciţiului 2009 până la cel mult 3,5%. 
 
Având în vedere situaţia economică generală, Erste Group estimează costuri de risc între 90 şi 120 
puncte de bază în 2009 (în raport cu volumul creditelor acordate).  
 
Negocierile cu privire la capitalul de participare oferit de Republica Austria nu s-au încheiat în acest 
moment, însă, având în vedere recenta aprobare de către Uniunea Europeană a pachetului austriac de 
măsuri bancare, este aşteptat ca acestea să fie definitivate până cel târziu la începutul anului 2009. 
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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@erste .comgroup
Thomas Sommerauer,  Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 17326,  E-mail: thomas.sommerauer@erste .comgroup
Peter Makray,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 16878,  E-mail: peter.makray@erste .comgroup
 
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 peste 3.000 sucursale din opt ţări (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croaţia, Serbia 
şi Ucraina). La data de 30 septembrie 2008, totalul activelor deţinute de Erste Group era de 209,4 miliarde EUR, profitul net de 1.463,0 milioane 
EUR, iar rentabilitate capitalului angajat de 21,7 %. 
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INVESTOR INFORMATION Vienna, 12 December, 2008 
 
 
 
 

Capital Markets Day: Erste Group continues to see solid growth 
prospects in CEE 
 
 
• Outlook for 2008 confirmed: 15% increase in operating profit 
• Outlook for 2009: operating profit to rise by around 10% , cost growth not to exceed 3.5% 

 
At today’s Capital Markets Day, the management of Erste Group Bank AG confirmed its target for 2008 
of achieving operating profit growth of around 15% compared to the previous year.   
 
In his presentation, Andreas Treichl, CEO of Erste Group, underlined that economic conditions in the 
respective countries of the extended home market will indeed worsen. Most of the countries in central 
and eastern Europe will, however, continue to grow, and consequently their economic prospects are 
notably better than those in Western Europe. In view of the economic outlook for the region - and based 
on the up to now very successfully implemented retail and SME segment-focused business model with 
more than 16 million clients - the business is also expected to show positive development in 2009. 
 
“Our client focus combined with the favourable geographic position will continue to have a positive 
influence on our core loan and deposit business in the coming year”, stated Treichl, who continued: “in 
the current economic environment there is no region in which, as a banker, I would more prefer to be 
than in our countries. Although the core countries of Erste Group´s region like Czech Republic, Slovakia, 
Romania and Austria, do have their individual problems, overall they are much better placed to manage 
this crisis than the rest of Europe. In addition, the solid, continuous earnings growth, even in difficult 
times, shows the strength of a retail-oriented business model." 
 
Overall, Erste Group is forecasting an improvement in operating result of around 10% in 2009. In support 
of this goal are cost savings initiatives, which will limit cost growth to a maximum of 3.5%. 
 
In view of the economic conditions Erste Group is expecting risk costs of between 90bp - 120bp for 2009 
(according to lending volumes).  
 
The negotiations concerning the participation capital offered by the Republic of Austria are not yet 
finalized, but following the recent EU approval of the Austrian banking measures are expected to be 
concluded by the beginning of 2009 at the latest.  
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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@erste .comgroup
Thomas Sommerauer,  Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 17326,  E-mail: thomas.sommerauer@erste .comgroup
Peter Makray,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 16878,  E-mail: peter.makray@erste .comgroup
 
This release is also available on our website at http://www.erstegroup.com/investorrelations  in the news section. 
 

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 more than branches in 8 countries (Austria, Czech Republic, Slovakia, Romania, Hungary, Croatia, Serbia, Ukraine). 
As of 30 September 2008 Erste Group had EUR 209.4 billion in total assets, a net profit of EUR 1,463.0 million and an after-tax ROE of 21.7%. 
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