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%DQFD� &RPHUFLDO � 5RPkQ � 6�$��� %5'-Groupe Société Générale S.A., Banca Transilvania S.A. úi 
&DVD�GH�(FRQRPLL�úL�&RQVHPQD LXQL�&(&�6�$ în negocieri exclusive cu Groupama pentru vânzarea 
SDUWLFLSD LLORU GH�����GH LQXWH�GH�ILHFDUH�vQ�$Viban S.A. 
 
Bucureúti, Paris, 2 Aprilie 2008 -�%DQFD�&RPHUFLDO �5RPkQ �6�$. (BCR)., BRD-Groupe Société Générale 
S.A. �%5'��� %DQFD� 7UDQVLOYDQLD� 6�$�� �%7��� &DVD� GH� (FRQRPLL� úL� &RQVHPQD LXQL� &(&� 6�$� �&(&�� úi 
Groupama S.A. anun  c  au ajuns la un acord comun în ceea ce priveúte principalele condi ii privind 
achizi ia de c tre Groupama International a 100% din ac iunile Asiban S.A. (Asiban) úi F �sunt în negocieri 
exclusive pentru a finaliza aceste condi ii. Perfectarea contractului aferent acestei tranzac ii va presupune 
ob inerHD�SUHDODELO  a autoriza iilor necesare cerute de lege. 2�GHFODUD LH�XOWHULRDU �SH�DFHDVW �WHP �YD�IL�
I FXW �RGDW �FX�VHPQDUHD�FRQWUDFWului. 
 
Ac ionarii Asiban sunt vQFkQWD L�GH�SHUVSHFWLYD�vQFKHLHULL�WUDQ]DF LHL�cu unul dintre cei mai mari DVLJXU WRUL�
din Europa, fapt care va consolida în mod semnificativ pozi ia Asiban pe piD D româneDVF . 
 
Creat  în 1996 de c tre 4 b nci româneúti de prim rang, Asiban este� XQ� MXF WRU� GH� top pe pia a 
asigur rilor de via  úi generale (a treia societate de asigur ri compozite în 2007 cu o cot  de pia  de 
8%). $O WXUL�GH re eaua sa proprie de GLVWULEX LH, Asiban dispune úL�de o platform  na ional  de distribu ie 
care const  în principal în brokeri úi agen i independen i. În 2007, Asiban a înregistrat prime brute 
subscrise de 185,8 milioane euro, în creútere cu 39% fa  de anul trecut úi cu aproape 7% mai mult decât 
PHGLD�SLH HL�româneúti. 
 
Pentru Groupama, aceast  achizi ie reflect  angajamentul s u strategic de a-úi dezvolta activitatea 
interna ional , devenind astfel un MXF WRU interna ional de referin , în special pe pie ele Europei Centrale. 
RomâQLD� UHSUH]LQW �XQ� RELHFWLY�PDMRU�DO acestei strategii, PDWHULDOL]DW �GHMD prin achizi iD�VRFLHW LORU�GH�
asigurare BT Asigur ri (în decembrie 2007) úi OTP Garancia Asigur ri (în februarie 2008), ultima dintre 
DFHVWHD�XUPkQG�D�IL�ILQDOL]DW �GXS �ob inerea autoriza iilor cerute de lege. 
 

Consultan ii Vânz torilor 

Rothschild & Cie ac ioneaz  în calitate de consultant financiar exclusiv al celor patru ac ionari vânz tori 
úi al managementului Asiban în leg tur  cu tranzac ia.  

$YRFD LL�GH� OD� uca Zbârcea úL� Asocia ii�DX� UHSUH]HQWDQW� LQWHUHVHOH�DF LRQDULORU�YkQ] WRUL�� iar Concept 
Business Consult D�DF LRQDW�în calitate de consultant al DFHVWRUD�úL�DO�$VLEDQ. 

 
Consultan ii Cump r torilor 
 
Raiffeisen Investment Romania SRL este consultantul financiar al Groupama în leg WXU  cu DFHDVW �
tranzac i�� LDU� VRFLHWDWHD� GH� DYRFDWXU � Gide Loyrette Nouel D� DF LRQDW� vQ� FDOLWDWH� GH� FRQVLOLHU� MXULGLF�
exclusiv pentru Groupama.  
 
 

* * * 
 
Despre BCR 
 
BCR, parte a grupului austriac Erste Bank, este OLGHU�SH�SLD D�EDQFDU �URPkQHDVF , gestionând active de 
peste 17 miliarde de euro. 
 
Banca ofer  persoanelor fizice úi clien ilor corporativi o gam  complex  de produse úi servicii financiare 
de înalt  calitate, inclusiv servicii de Internet banking úi e-commerce. BCR emite 23 de tipuri de carduri de 
credit úi debit, de ine cea mai mare re ea de ATM – 1.500 automate úi cea mai mare re ea de terminale 



electronice de plat  – peste 15.000 mii de terminale. În prezent, banca are 581 DJHQ LL situate în 
majoritatea oraúelor de peste 10.000 locuitori úi 52 centre de afaceri pentru clien ii corporativi. 
 
BCR ocup  de asemenea o pozi ie puternic , prin filialele sale specializate, pe diverse segmente ale pie ii 
financiare româneúti: leasing, ac iuni, fonduri de investi ii, fonduri de pensii úi asigur ri. 
 
Despre BRD 
 
BRD, cu active de peste 11,5 miliarde de euro, HVWH�D�GRXD�EDQ �URPkQHDVF �úL��vQ�DFHODúL�WLPS��D�doua 
societate româneasc  din punctul de vedere al capitalizarii la Bursa de Valori Bucureúti.  
 
BRD face parte din unul dintre cele mai mari grupuri din zona Euro, Groupe Société Générale. Banca are 
în România peste 2,3 milioane de clien i, specializându-se în trei activit i comerciale principale: persoane 
fizice úi IMM-uri, întreprinderi mari úi banc  de investi ii. 
 
Despre Banca Transilvania 
 
Banca Transilvania, a patra banc  a României din punctul de vedere al activelor a devenit in cei 14 ani de 
existen  o institu ie financiar  care dispune de 470 agHQ LL în toat  ara. Cu 6,000 de angaja i úi o cot  de 
pia  de 5,5%, Banca Transilvania este una dintre principalele companii cotate la Bursa de Valori 
Bucureúti. 
 
Despre CEC 
 
CEC a fost creat  în 1864, având un statut de banc  de economii. Astazi, CEC a devenit o banc  
comercial  care ofer  produse úi servicii conforme cu cele mai recente norme bancare atât persoanelor 
fizice cât úi clien ilor corporativi. Potrivit statisticilor recente, CEC ocup  locul 9 printre cele 42 b nci 
româneúti cu o cot  de pia  de peste 4% din punctul de vedere al activelor. Obiectivul b ncii CEC, pe 
termen mediu, este de a deveni lider pe pia a serviciilor bancare oferite persoanelor fizice úi IMM-urilor din 
regiunile rurale úi urbane cu mai pu in de 50.000 de locuitori. 
 
 
Despre Groupama  
 
Grupul are o strategie úi o ambi ie clar  – s  ob in  o creútere profitabil  úi s  creeze valoare, pentru a 
figura printre primii 10 DVLJXU WRUL�GLQ�(XURSD� 
 
De la crearea sa la sfârúitul secolului al XIX-lea, pentru a deservi comunitatea agricol , Groupama a fost 
un partener fiabil pe parcursul tuturor schimb rilor sociale úi economice din ultimii 100 de ani. Compania a 
anun at venituri de 14,9 miliarde de euro în 2007. Cu 11 milioane de clien i úi peste 30.000 de angaja i, 
Groupama este prezenW  în 11 ri, în special în Europa. 
 
În Fran a, Groupama dispune de o prezen  local  important  prin intermediul re elei sale diversificate de 
distribu ie, SHUPL kQG�PHPEULORU�úi clien ilor – de la persoane fizice úi liber-SURIHVLRQLúWL pân  la institu ii úi 
clien i corporativi – s  beneficieze de solu ii pentru a combina asigur rile, serviciile úi produsele bancare. 
 
La nivel interna ional, Groupama inten ioneaz  s -úi dezvolte prezen a utilizându-úi expertiza úi cele mai 
bune practici pentru a prelua oportunit i în toate segmentele pie ii de asigur ri. Groupama úL-a consolidat 
dezvoltarea sa în Europa Central  úi de Est prin semnarea unui partenariat regional exclusiv de lung  
durat  cu OTP Bank privind GLVWULEX LD�asigur rilor de via  úi generale úi prin achizi ia a 100% din OTP 
Garancia�$VLJXU UL, unul dintre�OLGHULL�SLH HL�DVLJXU ULORU�GLQ�8QJDULD, împreun  cu filialele sale de asigur ri 
din Bulgaria, România úi Slovacia. Cu aceast  tranzac ie úi cu achizi ia VRFLHW LL Asiban, Groupama va 
dispune de o platform  DSW � pentru a deveni un actor semnificativ pe pia a asigur rilor din aceast  
regiune. 
 


