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INFORMAŢII PENTRU INVESTITORI Viena, 4 octombrie 2010 
 
 

Ziua Pieţelor de Capital - Erste Group, ediţia a 7-a 
“Privind înapoi şi anticipând viitorul” 
 
În cadrul Zilei Pieţelor de Capital, organizate astăzi în Dubrovnik, Croaţia, Erste Group Bank AG a oferit o 
prezentare detaliată a celor mai recente date privind operaţiunile sale din Austria şi din zona de est a Uniunii 
Europene. Subiectul principal l-a constituit mediul macroeconomic din regiunea în care Erste Group este prezent şi 
impactul acestui context asupra subsidiarelor, precum şi consecinţele modificării reglementărilor bancare asupra 
strategiei generale şi rezultatelor Grupului. 
 
În prezentarea sa privind calitatea activelor Bernhard Spalt, Director de Risc al Erste Group, a reafirmat 
previziunea grupului cu privire la costurile de risc pentru 2010: în general, se estimează că acestea vor rămâne 
neschimbate faţă de nivelul înregistrat în anul 2009. Îmbunătăţirea progresivă, care ar trebui să fie vizibilă în a 
doua jumătate a lui 2010, este prognozată să continue în 2011 - în concordanţă cu revenirea economică.  
 
Într-o sinteză a prezentărilor, Andreas Treichl, CEO Erste Group, a expus perspectiva pozitivă pe termen lung a 
Erste Group asupra regiunii din Europa Centrală şi de Est şi a reconfirmat strategia grupului de valorificare a 
poziţiei sale deja puternice în partea de est a Uniunii Europene.  
 
Pe termen scurt, Andreas Treichl a confirmat convingerea Erste Group că rezultatele operaţionale solide din 
primele şase luni ale anului 2010 se vor înregistra şi în a doua partea a anului. Pentru 2011, Treichl vede 
oportunităţi de creştere continuă a veniturilor generate de activităţile de bază ale Grupului. Această aşteptare se 
bazează pe revenirea economiilor din Europa Centrală şi de Est, care va determina reluarea creşterii ratei de 
creditare a Grupului cu un procent de o cifră (medie). La rândul ei, aceasta va fi susţinută de o creştere cu un 
procent de două cifre a ratei de creditare în unele ţări din ECE. Mai mult, marjele solide de dobândă pentru 
activităţile de bază, creşterea venitului din comisioane şi continuarea unui management strict al costurilor vor 
contribui la rezultatele operaţionale. 
 
Referitor la modificarea cadrului de reglementare şi noile cerinţe de capital care se vor aplica în anii ce urmează 
aprobării reglementărilor Basel 3, Andreas Treichl a declarat că Erste Goup îndeplineşte deja nivelul de 7% privind 
indicele core Tier 1 (inclusiv procentul tampon de conservare a capitalului), care va fi obligatoriu din 2019. Astfel, 
Erste Group este bine poziţionat pentru a lua în considerare rambursarea capitalului participativ oferit de Republica 
Austria, fără a fi nevoie de o majorare de capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi: 
Erste Group, Relaţii cu Investitorii, Graben 21, 1010 Vienna, Austria, Fax: +43 (0) 5 0100 9 13112 
 
Gabriele Werzer,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 11286,  E-mail: gabriele.werzer@erstegroup.com 
Thomas Sommerauer,  Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 17326,  E-mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com 
Peter Makray,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 16878,  E-mail: peter.makray@erstegroup.com 
 
Puteţi descărca acest text şi de pe pagina noastră oficială, accesând http://www.erstegroup.com/investorrelations la secţiunea ştiri. 
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INVESTOR INFORMATION Vienna, 4 October 2010 
 

 
 
Summary on Erste Group’s 7th Capital Markets Day 
 
At today’s Capital Markets Day in Dubrovnik, Croatia, Erste Group Bank AG provided an in-depth update on its 
operations in Austria and the eastern part of the European Union. The main focus was the macroeconomic 
environment in Erste’s region and its impact on the local businesses as well as the implications of the changed 
regulatory frameworks for the Group's overall strategy and balance sheet. 
 
In his presentation on asset quality, Erste Group’s Chief Risk Officer, Bernhard Spalt, reiterated the Group's 
outlook on risk costs for 2010: they are expected to be broadly unchanged compared to 2009. The gradual 
improvement which should be visible in the second half of 2010 is expected to continue in 2011 – in line with the 
economic recovery.  
 
Summarising the day of presentations, Andreas Treichl, CEO of Erste Group reconfirmed the bank’s positive long-
term view on its region and re-stated the Group’s strategy to build on its already strong position in the eastern part 
of the European Union. 
 
In the short-term, he confirmed Erste Group’s conviction that the strong operating performance of the first six 
months of 2010 should recur in the second half of the year. For 2011, Treichl sees opportunities for continued 
revenue growth in the Group’s core business. This expectation is based on the ongoing recovery of the CEE 
economies, resulting in the return of mid-single digit loan growth for the Group which should be supported by low 
double-digit growth in some countries. In addition, resilient net interest margins in its core business, rising fee 
income and continued strict cost management will contribute to the operating performance. 
 
Talking about the changed regulatory environment and new capital requirements following next years approval of 
BIS III regulations, Treichl stated that Erste Group already now meets the core Tier 1 ratio of 7% (including the 
capital conservation buffer) required for 2019. Thus Erste is in a comfortable position to consider the repayment of 
the government sponsored participation capital without having to raise equity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For more information, please contact: 
Erste Group, Investor Relations, Graben 21, 1010 Vienna, Austria, Fax: +43 (0) 5 0100 9 13112 
 
Gabriele Werzer,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 11286,  E-mail: gabriele.werzer@erstegroup.com 
Thomas Sommerauer,  Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 17326,  E-mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com 
Peter Makray,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 16878,  E-mail: peter.makray@erstegroup.com 
 
This release is also available on our website at http://www.erstegroup.com/investorrelations  in the news section. 
 
 


