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Viena, 26 martie 2008 
 

INFORMAŢII PENTRU INVESTITORI 
 
Erste Bank vinde operaţiunile de asigurări pentru 1.445 Mil EUR şi încheie 
un acord de distribuţie pentru 15 ani cu Vienna Insurance Group 
 
• Erste Bank vinde către Vienna Insurance Group (VIG) societatea de asigurări Sparkassen 

Versicherung inclusiv filialele sale din Europa Centrală şi de Est, precum şi companiile de asigurări 
deţinute de către BCR. Erste Bank sau subsidiarele respective din Europa Centrală şi de Est rămân 
fiecare cu o participaţie de 5% la companiile de asigurări de viaţă locale. 

• Cele două companii semnează un parteneriat de distribuţie pe 15 ani. Erste Bank şi VIG devin 
parteneri preferaţi şi îşi vor distribui reciproc produsele către cei peste 20 de milioane de clienţi ai 
lor, într-o regiune cu 120 de milioane de locuitori. 

• Valoarea totală a tranzacţiei este de 1.445 Mil EUR (corespunzând unui multiplu preţ/prime brute 
subscrise de aproximativ 1,2x).  

• Veniturile vor fi folosite pentru întărirea bazei de capital. Indicele de adecvare a capitalului de rang I 
va creşte cu aproximativ 70 puncte de bază.  

• Perfectarea tranzacţiei este aşteptată pentru trimestrul trei din 2008. 
• Ţintele financiare financiare pentru 2008 şi 2009 rămân neschimbate – excluzând impactul acestei 

tranzacţii 
 
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG va vinde – în condiţiile aprobărilor din partea 
respectivelor autorităţi de control a concurenţei şi a autorităţiilor pieţelor locale de asigurări – investiţiile 
sale în asigurări incluzând  sVersicherungen  în Austria şi în Europa Centrală şi de Est către WIENER 
STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group (VIG). Acordul a fost semnat astăzi de către 
cei doi directori generali, Andreas Treichl şi Günter Geyer, urmând deciziei din cadrul fiecăruia dintre 
Consiliile de Supraveghere ale celor două companii. 
 
În completarea vânzării subsidiarelor de asigurări, cele două grupuri au încheiat şi un acord de 
cooperare privind distribuţia. Acordul are un termen de 15 ani şi consituie baza unei cooperări şi mai 
strânse, între Erste Bank şi VIG. În cadrul acordului, ambele părţi îşi iau angajamentul să vândă 
produsele celuilalt partener prin intermediul canalelor de distribuţie proprii şi să le acorde tratament 
preferenţial. VIG va avea, prin urmare, acces la cele peste 2.900 de filiale cât şi la un număr de peste 
16 milioane de clienţi ai Erste Bank din regiune. La rândul său, Erste Bank câştigă acces la aproape 10 
milioane de clienţi ai VIG, în acele ţări în care ambii parteneri au o prezenţă activă.  
 
VIG este de mulţi ani partenerul Grupului Erste Bank în ceea ce priveşte activitatea de asigurări non-
viaţă . În acest context, afacerile de asigurări non-viaţă  ale subsidiarei din Republica Cehă a Erste 
Bank, au fost vândute către VIG în 2004. Cedarea activităţii de asigurări de viaţă poate fi privită, ca un 
următor pas logic şi semnalează faptul că Grupul Erste Bank se va concentra asupra activităţii sale de 
bază, respectiv vânzarea de servicii financiare.  
 
„Cu prilejul acestei tranzacţii, Erste Bank şi VIG au dovedit că o cooperare pe termen lung între partneri 
independenţi nu are nevoie de structuri de acţionariat încrucişate. În plus, prin intermediul acestei 
tranzacţii beneficiem de puternica bază de clienţi a VIG în Europa Centrală şi de Est care creează un 
potenţial suplimentar de vânzări încrucişate pentru noi”, a declarat Andreas Treichl, CEO al Erste Bank 
comentând asupra tranzacţiei. 
 
Pentru a întări parteneriatul în ceea ce priveşte canalele de distribuţie, Erste Bank şi subsidiarele locale 
vor păstra, fiecare, 5% din asigurările de viaţă locale. Având în vederea faptul că Donau Versicherung, 
companie de asigurări în care VIG are o participaţie majoritară, deţine deja un procent de 10% din s 
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Versicherung, în Austria, Erste Bank va vinde către VIG doar 85% din pachetul societăţii pe acţiuni s 
Versicherung. s Versicherung are participaţii în aproape toate subsidiarele locale de asigurare 
(exceptând România). 
 
Valoarea totală a tranzacţiei, incluzând evaluarea pentru 100% din societăţile de asigurări ar 
corespunde unei preţ de achiziţie de 1.600 m Euro şi astfel unui multiplu preţ/prime brute subscrise de 
1,2x. Pe baza structurii de acţionariat, veniturile totale incasate de Erste Bank se ridică la la 1.445 mil 
Euro. Tranzacţia include vânzarea acţiunilor tuturor companiilor de asigurări de viaţă şi a companiei de 
asigurări non-viaţă aparţinând BCR în România, precum şi acordurile de distribuţie pe ţări, incheiat pe 
15 ani între băncile locale şi companiile de asigurări locale. 
 
Efectul net (după plata intereselor minoritare) asupra profitului IFRS consolidat pentru Erste Bank, 
luând în considerare valorile contabile ale activelor vândute se va cifra in jurul valorii de 1.000 mil EUR. 
Acordul de distribuţie va fi cel mai probabil eşalonat pe parcursul a 15 ani conform IFRS, şi este 
aşteptat să producă o contribuţie la profitul net de mai mult de 600 mil EUR in 2008. Erste Bank va 
folosi această sumă pentru fortificarea bazei de capital (indicele de adecvare a capitalului de rang I va 
creşte cu 70 puncte de bază) şi va contribui la creşterea flexibilităţii strategice a companiei. Indicele de 
adecvare a capitalului de rang I la finele anului 2008 este aşteptat să aibă o valoare sensibil peste 8%.   
 
Veniturile din vânzarea subsidiarelor locale cât şi din încheierea acordurilor de distribuţie se vor regăsi 
în rezultatele subsidiarelor locale. 
 
Puternica poziţie de piaţă a s Versicherung şi a subsidiarelor sale în ţările din Europa centrală şi de est, 
precum şi subsidiara de asigurări a BCR vor sprijini VIG în majorarea cotelor de piaţă în Europa 
centrală şi de est. Contribuţia primelor de asigurare la veniturile din asigurări ale Grupului Erste Bank s-
a situat în 2007 sub 1.300 mil Euro 
 
Perfectarea tranzacţiei este planificată pentru trimestrul 3 din 2008, depinzând de aprobările din partea 
autorităţiilor din domeniul concurenţei. 
 
 
Privire de ansamblu asupra operaţiunilor de asigurări 
 
Erste Bank în Austria: Sparkassen Versicherung AG (s Versicherung) 
 
Ca parte a tranzacţiei, s Versicherung, a doua companie de asigurări de viaţă de pe piaţă, în cadrul 
căreia Erste Bank deţine o cotă de 90% va fi vândută către VIG, urmând aprobărilor managementului, 
ale consiliului de supraveghere precum şi ale autorităţilor regulatorii ale pieţei de asigurări şi ale celor 
din domeniul concurenţei. Erste Bank va păstra o cotă de 5% în s Versicherung  după închiderea 
tranzacţiei. Totalul primelor brute subscrise în Austria s-a ridicat la 808,6 mil EUR în 2007.  
 
Česká spořitelna: Pojišťovna České spořitelny, a.s.  
 
Cea de-a patra societate de asigurare ca mărime din Republica Cehă, Pojišťovna České spořitelny, 
a.s., proprietatea Česká spořitelna în proporţie de 55,52% şi a sVersicherung în proporţie de 44,75%, 
va fi vândută către VIG, urmând aprobărilor managementului, ale consiliului de supraveghere precum şi 
ale autorităţilor regulatorii ale pieţei de asigurări şi ale celor din domeniul concurenţei. 5% vor rămâne 
în proprietatea Česká spořitelna. Volumul total de prime brute subscrise al PCS a fost în 2007 de 232,9 
mil EUR.  
 
 
Slovenská sporitel’ňa: Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. 
 



 

 

Page 3/3 

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. este cea de-a noua companie de asigurări din Slovacia. Aceasta 
este deţinută in proporţie de câte o treime de către Erste Bank, Slovenská sporitel’ňa şi s Versicherung. 
95% din Poisťovňa Slovenskej sporiteľne va fi vândută către VIG, urmând aprobărilor managementului, 
ale consiliului de supraveghere precum şi ale autorităţilor regulatorii ale pieţei de asigurări şi ale celor 
din domeniul concurenţei. 5% vor rămâne în proprietatea Slovenská sporitel’ňa. Volumul total de prime 
brute subscrise în cadrul companiei în 2007 a fost de 24,8 mil EUR, 
 
 
Erste bank Croaţia: Erste Sparkassen osiguranje d.d. za životno osiguranje  
 
Cu un total de prime brute subscrise de 8,9 mil EUR, Erste Sparkassen osiguranje d.d. za životno 
osiguranje, este numărul 12 pe piaţa croată a asigurărilor de viaţă. Erste Osiguranje se află 26% în 
proprietatea Erste Bank Croaţia şi în proporţie de 74% în proprietatea s Versicherung. O cotă de 95% 
din companie va fi vândută către VIG, urmând aprobărilor managementului, ale consiliului de 
supraveghere precum şi ale autorităţilor regulatorii ale pieţei de asigurări şi ale celor din domeniul 
concurenţei. 5% vor rămâne în proprietatea Erste Bank Croaţia. 
 
Erste Bank Hungary: Erste Sparkassen Zrt.  
 
Erste Sparkassen Biztosító Zrt. se află 100% în proprietatea s Versicherung şi a înregistrat în anul 2007 
un total de prime brute subscrise de 36,0 Mil EUR. O cotă de 95% din companie va fi vândută către 
VIG, urmând aprobărilor managementului, ale consiliului de supraveghere precum şi ale autorităţilor 
regulatorii ale pieţei de asigurări şi ale celor din domeniul concurenţei. O cota de 5% va rămâne în 
proprietatea Erste Bank Hungary.  
 
Banca Comercială Română: Vânzarea  BCR Asigurări şi BCR Asigurări de Viaţă 
 
În România, VIG va achiziţiona – urmând aprobărilor managementului, ale consiliului de supraveghere 
precum şi ale autorităţilor regulatorii ale pieţei de asigurări şi ale celor din domeniul concurenţei –  
participaţii majoritare în cadrul BCR Asigurări de Viaţă şi BCR Asigurări, de la Banca Comercială 
Română (BCR). 5 procente din BCR Asigurări de Viaţă vor rămâne în posesia BCR, similar situaţiei din 
celelalte ţări. Restul deţinerilor se află în posesiuni diversificate. Totalul primelor brute de asigurări de 
viaţă subscrise în 2007 a fost de 24,8 mil EUR, iar venitul din prime de asigurări non-viaţă a fost de 
155,1 mil EUR.  
 
Serbia/Ucraina 
 
În Serbia şi Ucraina, Erste Bank nu are operaţiuni de asigurare care să fie vândute în cadrul acestei 
tranzacţii. Cu toate acestea, in aceste două ţări, a fost semnat un acord de parteneriat in vederea 
distribuţiei pentru o perioadă de 15 ani, între băncile locale şi companiile de asigurări corespunzătoare 
ale VIG. 
 
Consilierii Erste Bank în această tranzacţie au fost Merrill Lynch, Wolf Theiss & Partners şi Erste 
Corporate Finance. 

 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi: 

 
Erste Group, Investor Relations 

1010 Viena, Graben 21, Fax: 0043-50100-19849 
Gabriele Werzer, Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 11286, E-mail: gabriele.werzer@erstebank.at 

Thomas Sommerauer, Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 17326, E-mail: thomas.sommerauer@erstebank.at 
 

Puteţi descărca acest text şi de pe pagina noastră de web, la adresa at http://www.erstebank.com/investorrelations 
 


