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INFORMAŢII PENTRU INVESTITORI 30 octombrie 2008 
 

Erste Group îşi consolidează baza de capital 
propriu cu 2,7 mld. euro 
 

• Rata capitalului Tier 1 deja aşteptată să crească organic de la 7% la sfârşitul lui 2007 la cel puţin 7,5% 
în 2008, mulţumită unei majorări solide a veniturilor 

• Republica Austria va achiziţiona capital participativ în valoare de 2,7 mld euro în schimbul unei dobânzi  
fixe anuale de 8% 

• În urma acestei măsuri, rata capitalului tier 1 va depăşi 10% la sfârşitul anului  
• Pachet stimulativ de 6 mld euro pentru economia austriacă

„Pe fondul celui mai bun rezultat la nouă luni obţinut vreodată, în pofida unei situaţii de piaţă nefavorabile, şi
înregistrând în acelaşi timp cea mai solidă bază de capital din istoria băncii, dar în condiţiile în care competiţia 
internaţională impune niveluri tot mai ridicate de adecvare a capitalului, Republica Austria va achiziţiona capital 
participativ în cadrul Erste Group în valoare de 2,7 mld euro,” a explicat CEO-ul Erste Group, Andreas Treichl la 
prezentarea rezultatelor pe trimestrul al treilea. 
 
Rata capitalului tier 1 era aşteptată sü crească de la 7% la sfârşitul lui 2007, la cel puţin 7,5% la sfârşitul acestui 
an, determinată de succesul economic al primelor trei trimestre. Acest pas îmbunătăţeşte capitalul de bază cu 2,7 
mld euro. Rata capitalului tier 1 se va majora astfel la peste 10% până la sfârşitul lui 2008, atingând un nivel 
corespunzător noilor standarde internaţionale referitoare la cerinţele de capitalizare. 
 
„Fundamental ne aflăm într-o poziţie excelentă şi facem acest pas tocmai pentru a ne echipa cât mai bine ca să
putem face faţă unor perspective economice mai nefavorabile dar şi pentru a fi capabili să sprijinim pe deplin 
creşterea economică din Austria şi pe cea a partenerilor săi de afaceri, într-un asemenea context”, a explicat 
Andreas Treichl. „Capitalul participativ care va fi achiziţionat de către Republica Austria va asigura, mai întâi de 
toate, că, în perioade de dificultate, companiile austriece vor avea destulă lichiditate la îndemână. În acord cu 
guvernul austriac, Erste Group se angajează să asigure împreună cu Băncile de Economii un total de peste 6 mld 
de euro pentru clienţii retail şi corporate din Austria pe parcursul următorilor 3 ani”, a adăugat Treichl.  
 
Capitalul participativ, care va fi răscumpărat cel devreme peste 5 ani la 100% din valoarea nominală, nu va fi cotat 
la bursă, nu dă drept de vot şi nici nu este transferabil. În acest mod nu are loc o diluare a poziţiei acţionarilor 
actuali prin subscrierea acestui capital, care este însă eligibil la calculul capitalului propriu de rang I, în conformitate 
cu art. 23 (4) BWG [Legea Bancară Austriacă]. Statul va primi o dobândă fixă anuală de 8% pentru capitalul pe 
care îl pune la dispoziţie. 
 
Tranzacţia se va încheia până la sfârşitul anului. Pe baza modelului de afaceri al Erste Group şi al Băncilor de 
Economii, şi având în vedere focus-ul acestora pe retail şi IMM în această regiune, achiziţia de către Republica 
Austria a acestui capital participativ nu depinde de alte oferte contingente.  
 
Erste Group îşi va reviziona politica de remunerare, conform standardelor etice şi de sustenabilitate.  
Independent de acest aspect şi deja anterior, membrii Consiliului Director au renunţat la bonusurile aferente anului 
curent, care va fi cel mai bun din istoria băncii. O serie de senior-manageri s-au alăturat acestei decizii.  
 



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 Bank Group era de 214,2 miliarde EUR, profitul net de 636,6 
milioane EUR, iar rentabilitate capitalului angajat de 14,7 %. 
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