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Comunicat de presă 

Cluj-Napoca, 1 iunie 2010 

 

 

Medicredit Leasing IFN SA, companie a Grupului Financiar                 

Banca Transilvania, a devenit BT Medical Leasing IFN SA 
 

Compania Medicredit Leasing IFN SA, lider pe piaţa medicală a finanţărilor în sistem 

leasing, a devenit BT Medical Leasing IFN SA. Datorită procesului de re-branding, 

identitatea companiei este acum în conformitate cu arhitectura de brand a Grupului 

Financiar BANCA TRANSILVANIA.  

 

Activitatea BT Medical Leasing este coordonată de Ionela Mişculescu, în calitate de 

Director General. In ceea ce priveşte Consiliul de Administraţie al companiei, acesta are 

în componenţă reprezentanţi ai Băncii Transilvania: Andrei Dudoiu – Preşedinte, iar ca 

membri, Tiberiu Moisă şi Andrei Baican. 

 

“BT Medical Leasing îşi va păstra specializarea în finanţarea echipamentelor medicale, 

în regim leasing. Pentru susţinerea medicilor cu spririt antreprenorial, în 2010 ne 

propunem să finanţăm proiecte noi, în valoare de cel puţin 10 milioane euro. Cu 

siguranţă, compania îşi va consolida poziţia pe această piaţă, cu atât mai mult cu cât 

beneficiază de suportul Băncii Transilvania, dar şi de sinergiile cu Divizia Pentru Medici, 

linie de afaceri BT, specializată în finanţarea şi consultanţa proiectelor medicale”  

afirmă Andrei Dudoiu. 

 

Banca Transilvania a intrat în acţionariatul fostei companii Medicredit Leasing IFN SA în 

anul 2007, cu o deţinere de 38,89% din capitalul social, iar câteva luni mai târziu, în 

acelaşi an, BT  şi-a majorat participaţia, la 57,39%. In februarie 2010, Banca Transilvania a 

devenit cel mai mare acţionar al acestei companii, prin achiziţionarea pachetului 

majoritar de acţiuni, având o participaţie de 99,9994%.  
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Sediul companiei BT Medical Leasing este în cadrul Centrului Regional Bucureşti al Băncii 

Transilvania, Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 43. 

 

Prin Divizia Pentru Medici, BT pune la dispoziţia clienţilor de profil o gamă variată de 

produse şi servicii, printre care şi leasing pentru echipamente medicale, prin BT Medical 

Leasing.  

 

Direcţia Marketing & Comunicare  

 

 

 

 

 

Banca Transilvania® se numără printre primele 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 520 de unităţi. Conform unui studiu realizat în 2009, Banca Transilvania se 

numără printre cele mai cunoscute 5 branduri din România, din categoria bănci-asigurări. 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 
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Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactacţi Direcţia Marketing şi Comunicare             

a Băncii Transilvania: 

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

℡ 0264.407.150 

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

 

 

 

 


