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Comunicat de presă 

Cluj-Napoca, 19 februarie 2010 

 

Banca Transilvania devine acţionar unic  

al companiei Medicredit Leasing IFN SA 
 

Banca Transilvania a devenit acţionarul unic al Medicredit Leasing IFN SA, prin 

achiziţionarea pachetului integral de acţiuni al societăţii. Cele două companii sunt 

parteneri de afaceri de câţiva ani: în ianuarie 2007, BT intra în acţionariat cu o deţinere 

de 38,89% din capitalul social al Medicredit Leasing IFN SA, ca urmare a achiziţionării şi 

subscrierii de acţiuni, iar în octombrie, tot în 2007, banca şi-a majorat participaţia la 

57,39%. 
 

Medicredit Leasing IFN SA este lider pe piaţa medicală în ceea ce priveşte finanţările în 

sistem leasing. In plus, este prima companie specializată exclusiv pe leasingul de 

echipamente medicale. In ceea ce priveşte clienţii, focusul a fost, în ultimii ani, către 

firmele de talie medie şi mare din sistemul medical privat. Finanţările Medicredit Leasing 

IFN SA s-au ridicat, în 2009, la 17,6 mil. euro.  
 

Ca parte a Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA, Medicredit Leasing IFN SA va 

beneficia de întregul suport al băncii, pentru menţinerea poziţiei de lider pe piaţa de 

profil. Consiliul de Administraţie al companiei va fi format, de asemenea, din 3 

reprezentanţi BT. Valorile, spiritul inovator şi abordarea băncii vor fi integrate şi 

companiei de leasing medical. In plus, Medicredit Leasing IFN SA va trece, în curând, 

printr-un proces de re-branding, pentru adaptarea la identitatea de corporaţie a Băncii 

Transilvania. Sediul central al companiei va rămâne în Bucureşti, dar va fi relocat, aşa 

încât acesta se va afla în cadrul Centrului Regional Bucureşti al BT,           

Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 43. 
 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, declară: “Achiziţionarea 

pachetului integral de acţiuni la Medicredit Leasing IFN SA face parte din strategia BT, 

pentru susţinerea antreprenorilor din domeniul medical. Clienţii noştri de profil au la 

dispoziţie o paletă largă de produse şi servicii BT, iar leasingul pentru echipamente 
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medicale poate fi o opţiune foarte potrivită pentru proiectele din acest sector. Impreună 

cu Divizia Pentru Medici a Băncii Transilvania, care este linia noastră de business  

specializată, oferim consultanţă financiar – bancară pentru proiectele medicale, găsind 

soluţii pentru orice tip de proiect medical”. 

 

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 500 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 

 


