
 

INFORMAŢII PENTRU INVESTITORI Viena, 9 decembrie 2011 
 
 
 

Erste Group îşi reafirmă angajamentul în Europa 
Centrală şi de Est cu ocazia Zilei Pieţelor de Capital  
 
 
Erste Group Bank AG, unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din Austria şi din Europa Centrală şi de 
Est, şi-a reafirmat angajamentul faţă de regiune în cadrul Zilei Pieţelor de Capital, organizate azi la Viena. "Avem 
un rol important în dezvoltarea economică şi socială a acestor state. Din acest motiv, considerăm că este 
responsabilitatea noastră să oferim clienţilor noştri de retail şi corporativi, dar şi statelor, capitalul şi lichidităţile de 
care dispunem, mai ales în această perioadă dificilă din punct de vedere economic. În acest scop, vom redirecţiona 
resursele financiare necesare din operaţiunile internaţionale şi din alte linii de activitate secundare", a explicat 
Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG, cu ocazia celei de-a 8-a ediţii a Zilei a Pieţelor de Capital.  
 
În acest context, Andreas Treichl a subliniat faptul că Erste Group nu se va retrage de pe niciuna dintre pieţele din 
Europa Centrală şi de Est, unde este prezent: "Chiar dacă unele state au introdus anumite măsuri economice 
neortodoxe, iar în alte state adoptarea măsurilor de stimulare a economiei necesită mai mult timp, noi rămânem în 
continuare loiali acestei regiuni. Cu cei 17 milioane de clienţi persoane fizice şi juridice, Erste Group este prezent în 
acele state care au, după părerea noastră, cele mai mari oportunităţi de dezvoltare şi care fie sunt deja membre 
ale Uniunii Europene sau au şanse să devină membre în viitor", a continuat Andreas Treichl. Acest lucru implică 
ajustarea structurii costurilor la condiţiile economice reale din regiune, fapt care se va resimţi în principal în 
Ungaria, unde vom vedea restructurări şi reducerea operaţiunilor noastre – prin integrarea subsidiarelor în cadrul 
băncii, redimensionarea reţelei prin închiderea a 43 de unităţi şi prin scăderea numărului de personal cu 400 - 450. 
„Cu toate acestea, vom susţine în continuare economia Ungariei şi avem în vedere furnizarea de servicii financiare 
companiilor, fiind una dintre principalele noastre direcţii de activitate", a precizat Treichl. 
 
Având în vedere contextul economic general, Erste Group va face eforturi în special pentru a reduce costurile şi a 
se asigura că acestea se vor menţine în 2012 sub nivelul înregistrat în anul 2011. În acelaşi timp, managementul 
băncii estimează pentru 2012 o scădere a provizioanelor de risc la nivelul grupului, fără a se lua în considerare 
efectele singulare din Ungaria din al treilea trimestru din 2011. 
 
Erste Group a reconfirmat în cadrul Zilei Pieţelor de Capital, ce a avut loc astăzi, că intenţionează să atragă 
capitalul suplimentar în valoare de 743 mil. EUR, necesar până la jumătatea anului 2012, conform rezultatelor 
finale ale testului de stres EBA (în baza rezultatelor financiare de la sfârşitul trimestrului trei 2011), fără ajutor de la 
stat. Erste Group va îndeplini nivelul de referinţă al indicelui Core Tier 1 de 9% prin câştiguri reportate şi prin 
vânzarea selectivă de active non-core. 
 
 
Informaţii suplimentare: 
Erste Group, Investor Relations, 1010 Viena, Graben 21, Austria, Fax: + 43 (0)5 0100 9 13112 
 
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 
Michael Oplustil   Tel. +43 (0)5 0100 Ext. 17764,  E-Mail: michael.oplustil@erstegroup.com 
Simone Pilz  Tel. +43 (0)5 0100 Ext. 13036,  E-Mail: simone.pilz@erstegroup.com 
 
Puteţi vizualiza acest text şi pe pagina noastră de internet, http://www.erstegroup.com/en/Investors/News 
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INVESTOR INFORMATION      Vienna, 9 December 2011 
 
Erste Group emphasizes its commitment to Central 
and Eastern Europe on Capital Markets Day 
 
At today’s Capital Markets Day in Vienna, Erste Group Bank AG stressed its commitment to Central and Eastern 
Europe, as one of the leading financial service providers in Austria and in the CEE region. “We play a key role in 
the economic and social developments of these countries. Therefore, we believe it is our responsibility to provide 
our capital, our liquidity and services – especially in difficult economic times – to the retail and corporate customers 
as well as to the sovereigns. To this end, we will shift resources from our international business and from other 
non-core business areas,” explained Andreas Treichl, CEO of Erste Group Bank AG at the 8th Capital Markets 
Day. 
 
In this context, Andreas Treichl asserted that Erste Group would not retreat from any of its CEE markets: “Even 
though some unorthodox economic policy measures have been implemented in some countries, and other 
countries need more time to adopt economic stimulus measures, we remain loyal to the region. With 17 million 
retail and corporate customers, Erste Group is present in those countries that in our view offer the best growth 
opportunities and are either members of the European Union or have chances of becoming members," added 
Andreas Treichl. This means, of course, that cost structures will be adjusted to match the economic reality. This 
applies primarily to Hungary where a restructuring and realignment of the operations is under way (integration of 
subsidiaries into the bank, downsizing the branch network by 43 branches and reduction of staff by 400-450). 
“Nonetheless, we will remain a partner to the Hungarian economy and consider providing financial services to 
businesses as one of our core tasks”, added Treichl. 
 
Given the overall economic conditions, Erste Group will particularly focus on lowering costs and ensuring that in 
2012 they will stay below the level of 2011. Likewise, the bank’s management estimates a decline in group-wide 
risk provisions in 2012 (excluding one-time effects of Hungary in the third quarter 2011). 
 
At today’s Capital Markets Day, Erste Group underlined that it wants to meet the additional capital requirement of 
EUR 743 million by mid-2012 according to the final calculations of the EBA stress tests (based on the financial 
figures as of 3Q 2011) without any government support. Erste Group will meet the 9% core tier 1 capital ratio as 
defined by the EBA through retained earnings and selective disposal of non-core assets. 
 
 
 
For more information, please contact: 
Erste Group, Investor Relations, Graben 21, 1010 Vienna, Austria, Fax: +43 (0) 5 0100 9 13112 
 
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 
Michael Oplustil   Tel. +43 (0)5 0100 Ext. 17764,  E-Mail: michael.oplustil@erstegroup.com 
Simone Pilz  Tel. +43 (0)5 0100 Ext. 13036,  E-Mail: simone.pilz@erstegroup.com 
 
This release is also available on our website at http://www.erstegroup.com/en/Investors/News 
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