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Comunicat de presă 

Cluj-Napoca, 17 decembrie 2008 

 

BANCA TRANSILVANIA PRIMESTE DE LA BERD 100 DE MILIOANE DE EUR  

PENTRU SUSTINEREA SECTORULUI IMM 

 

- Robert C. Rekkers: “BERD demonstrează încă o dată că este un partener solid al BT” - 

 

Banca Transilvania şi acţionarul său semnificativ, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, au semnat azi un acord privind primirea de către BT a unei finanţări în 

valoare de 100 de milioane EUR. Banii sunt destinaţi continuării dezvoltării sectorului 

IMM, aşa încât peste 7.500 dintre companiile mici şi mijlocii vor beneficia, prin Banca 

Transilvania, de această sumă. 

 

„In contextul crizei economice mondiale şi al impactului pe care aceasta îl are asupra 

ţărilor Europei Centrale şi de Est, BERD va continua să joace un rol important în sectorul 

bancar regional. BERD este deschisă către noi oportunităţi de afaceri, păstrându-şi 

prezenţa în regiune şi întărindu-şi angajamentul şi sprijinul faţă de partenerii              

săi” – afirmă Nick Tesseyman, Directorul BERD pentru Instituţii Financiare. 

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, declară: „Ca acţionar 

semnificativ şi principală bancă finanţatoare, BERD demonstrează încă o dată că este un 

partener solid al Băncii Transilvania şi că sprijină ferm strategia şi planurile noastre de 

afaceri. Această linie de credit oferă Băncii Transilvania posibilitatea de a face faţă 

oricărei schimbări economice nefavorabile, permiţându-i să continue sprijinirea 

sectorului IMM-urilor din România”. 

 

Banca Transilvania este cunoscută în România ca fiind „Banca Nr. 1 pentru IMM-uri”, 

având o cotă de piaţă de aproximativ 18% din finanţările destinate acestui sector şi peste 

125.000 de clienţi de profil. In ceea ce priveşte relaţia cu BERD, BT s-a bucurat de 

suportul acesteia în ceea ce priveşte întregul plan de creştere şi consolidare. In plus, 

Banca Transilvania a primit, din 1999, din partea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare aproape 90 de milioane de EUR, sub formă de participare la capitalul social sau 
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împrumuturi destinate IMM-urilor, creditelor ipotecare, activităţii de factoring, leasing, 

introducerii măsurilor de eficienţă energetică, sectorului rural sau împrumuturilor 

sindicalizate. 

 

Direcţia Marketing & Comunicare 
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Banca Transilvania® se află în topul primelor 5 bănci din România, în funcţie de active. Are un 

capital majoritar românesc, iar Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care deţine 

15% din capitalul social, este acţionar semnificativ. BT este o instituţie financiară cu reprezentare 

naţională, având peste 500 de unităţi şi peste 6.000 de angajaţi. Conform unui studiu realizat în 

2008, Banca Transilvania® se numără printre cele mai cunoscute 10 branduri româneşti. Este prima 

instituţie bancară din România cotată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în anul 1997. Activitatea 

Băncii Transilvania® este organizată pe patru linii principale de afaceri – persoane fizice, IMM, 

companii mari, respectiv Divizia pentru Medici – pentru care banca are produse şi servicii specifice, 

precum şi un personal dedicat.  

�    www.bancatransilvania.ro 

 

.   .   .   .   . 

 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactacţi Direcţia Marketing şi Comunicare               

a Băncii Transilvania®: 

�    Anca Rarău – Director Marketing şi Comunicare; Laura Petrehuş – Şef Birou PR 

℡ 0264.407.150 

� anca.rarau@btrl.ro; laura.petrehus@btrl.ro 

 


