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Comunicat de presă, 7 iulie 2008 
 
 

INDICELE DE SUBSCRIERE LA MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL: 94,08%  

PROFITUL NET BT PE PRIMELE 6 LUNI ALE ANULUI: CU 40% MAI MARE 
 

Banca Transilvania a înregistrat un procent mare de subscriere la majorarea capitalului 

social, de 94,08%. In plus, conform rezultatelor financiare preliminare pe primele 6 luni 

ale anului 2008, profitul net BT este cu 40% mai mare faţă de cel înregistrat la 30 iunie 

2007. 

 

 94,08%, indicele de subscriere la majorarea de capital social a Băncii Transilvania 

Indicele de subscriere la majorarea de capital social a Băncii Transilvania este de 94,08%, 

la încheierea perioadei de subscriere pentru exercitarea dreptului de preferinţă de către 

acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor, ţinut de Bursa de Valori Bucureşti la data 

de înregistrare 16 mai 2008. 

 

Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, declară: 

“94,08% este un procent care spune mult despre încrederea şi suportul pe care îl avem 

din partea acţionarilor noştri. Si aceasta, având în vedere contextul actual al pieţei de 

capital, când nu putem să nu fim influenţaţi de evenimente externe”. 

 

Decizia privind subscrierea pentru exercitarea dreptului de preferinţă de către acţionari a 

fost luată în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de 22 aprilie 2008, când s-a 

hotarât majorarea capitalului social cu 448.616.412,8 lei, prin emisiunea a 4.486.164.128 

noi acţiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune, cu utilizarea a trei surse:  

      a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, potrivit bilanţului la 

31.12.2007, în sumă de 319.460.775 lei, respectiv emiterea unui număr de 3.194.607.750 

noi acţiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune, în beneficiul acţionarilor înregistraţi 

în Registrul Acţionarilor ţinut de Bursa de Valori Bucureşti, la data de înregistrare stabilită 

de AGA, adică 16 mai 2008; 

      b) utilizarea primelor de emisiune integral încasate in 2007, în sumă de 98.601.649 

lei, respectiv emiterea unui număr de 986.016.490 noi acţiuni, cu valoarea nominală de 
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0,1 lei/acţiune, în beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de 

Bursa de Valori Bucureşti, la data de înregistrare stabilită de AGA, adică 16 mai 2008;  

      c) noi aporturi în formă banească din partea acţionarilor înregistraţi în Registrul 

Acţionarilor ţinut de Bursa de Valori Bucureşti, la data de înregistrare 16 mai 2008, în 

sumă de 30.553.988,8 lei, respectiv emiterea unui numar de 305.539.888 noi acţiuni, cu 

valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune. Preţul de emisiune pentru acţiunile aferente acestei 

surse de majorare este de 0,35 lei/acţiune. 

 

La încheierea perioadei de subscriere în baza dreptului de preferinţă, datele sunt 

urmatoarele: 

 număr de acţiuni subscrise: 287.476.289 

 valoarea încasată: 100.616.701,15 lei; 

 numărul de acţionari care au subscris: 20.980; 

 suma rămasă nesubscrisă: 6.322.259,65 lei şi numărul de acţiuni rămase 

nesubscrise: 18.063.599. 

 

In baza mandatului acordat de Adunarea Generală a Acţionarilor din acest an, Consiliul de 

Administraţie a hotărât ca acţiunile rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de 

preferinţă să fie oferite spre subscriere salariaţilor Băncii Transilvania, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale regulamentului CNVM nr.1/2006 art.15 al.(1) lit.(b) 

pct.5, la un preţ de 0,36 lei/acţiune (0,1 lei - valoare nominală şi           

0,26 lei /acţiune - prima de emisiune). Consiliul de Administraţie este mandatat să 

stabilească toate condiţiile concrete de derulare a ofertei. Decizia finală privind întreaga 

procedura urmează să fie luată în următorul Consiliu de Administraţie, din 24 iulie. 

 

 Rezultatele financiare preliminare ale Băncii Transilvania, pe primele 6 luni ale 

anului 2008 

Banca Transilvania a înregistrat rezultate financiare foarte bune pe primele şase luni ale 

anului 2008, înregistrându-se creşteri ale activelor şi profitului.  

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, afirmă: “In ciuda climatului 

internaţional negativ şi a situaţiei pieţei de capital, banca a înregistrat rezultate foarte 

bune, cu focus pe consolidarea băncii, pe profitabilitate şi pe succesul liniilor de afaceri. 
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In continuare, rămânem atenţi la mediul financiar internaţional şi la calitatea 

portofoliului de credite”.  

 

Activele bilanţiere au ajuns la sfârşitul lunii iunie a.c. la un nivel de 15.807 milioane lei, 

în creştere cu 14% faţă de 31 decembrie 2007, când înregistrau o valoare de 13.876 

milioane lei. Faţă de prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli pe întregul an 2007, 

nivelul activelor a fost realizat în proporţie de 81%. 

  Situaţia patrimonială  
Realizat 12 luni 

2007, mil RON 

30.06.2008 

mil.RON 
Creşteri 6 luni 

  Plasamente clientelă 8.677 10.486 1,21 

  Lichidităţi imediate 4.177 4.077 0,98 

  Investiţii bancare- titluri 578  710 1,23 

  Valori imobilizate şi participaţii   434   506 1,17 

  Alte active 10    28 2,80 

  Total Active 13.876 15.807 1,14 

  Capitaluri proprii 1210  1.422 1,18 

  Imprumut subordonat 275  273 0,99 

  Resurse atrase de la clienţi 10.358 11.724 1,13 

  Imprumuturi pe termen lung 904   902 1,00 

  Resurse atrase de la bănci 738  1.023 1,39 

  Alte pasive 391   463 1,18 

  Total pasive 13.876 15.807 1,14 
 

Contul de profit si pierdere 

(mil. lei) 
30.06.2007 

 

30.06.2008 

 

Creşteri 

de la an, la an 

  Total venituri nete 375,59 490,14 1,30 

  Total cheltuieli 282,12 358,69 1,27 

  Profit brut    93,47   131.45 1,41 

  Profit net 79,549 111.431 1,40 
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Profitul net al Băncii Transilvania este, la 30 iunie 2008, cu 40% mai mare faţă de cel 

înregistrat la data de 30 iunie 2007. Acest nivel al profitului a fost atins prin contribuţia 

directă a tuturor celor patru linii de business (retail, IMM, Corporate şi Divizia Pentru 

Medici),rezultatele foarte bune obţinute de trezorerie, precum şi prin controlul şi 

monitorizarea riguroasă a activităţii de creditare. 

 

In primele 6 luni ale anului, Banca Transilvania a deschis 41 de unităţi, având, la 30 iunie 

2008, 496 de sedii şi circa 6.000 de angajaţi. A fost consolidată reţeaua de agenţii Divizia 

Pentru Medici, fiind inaugurate alte 6 locaţii în centre medicale mari din ţară. In ceea ce 

priveşte oferta, a fost lansat Produsul nr. 12 pentru IMM-uri, Scrisori pentru licitaţii, 

precum şi MasterCard FORTE pentru medici. Clubul Intreprinzătorului Român, fondat de 

Banca Transilvania pentru a susţine – şi pe această cale – oamenii întreprinzători, a iniţiat 

un program de networking pentru membrii săi, prin care aceştia pot beneficia de reduceri 

acordate de toţi partenerii proiectului. 

 

Următorul pas important pentru Banca Transilvania şi pentru întregul grup financiar este 

finalizarea tranzacţiei vânzării companiei Asiban către Groupama, preconizată pentru cel 

de-al treilea trimestru al acestui an, pentru suma de 87,5 milioane EUR, rezultând un 

câştig excepţional înainte de impozitare, de cel puţin 75 milioane EUR.  
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